
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Opfordring til at undgå direkte kontakt    

I denne tid med risiko for smitte med COVID-19 ønsker 
Skanderborg Kommune at gøre, hvad der er muligt, for at vi 
beskytter hinanden mod smittefare. Det betyder, at vi følger de 
nationale påbud, retningslinjer og anbefalinger nøje.  
 
Vi opfordrer til at undgå direkte kontakt 
Som vi tidligere har orienteret om, er der fra den 18. marts 2020 
indført et stop for besøg på kommunale og private plejehjem 
samt kommunale og private bosteder mv.  
 
Samtidig har Social- og Indenrigsministeriet eller Sundheds- og 
Ældreministeriet ikke fastlagt regler, der står i vejen for besøg 
uden for de enkelte plejecentre eller bosteder.  
 
Det betyder: 

 at du stadig har ret til samvær med din pårørende uden 
for det enkelte tilbud – eksempelvis i form af en gåtur 
eller et besøg i dit hjem.  

 at din pårørende kan komme tilbage til sin bolig efter et 
samvær med dig.   

Vi råder dog dig som pårørende til at undgå dette samvær.  Ved 
at undgå direkte kontakt kan du være med til at mindske 
smitterisikoen – både for din egen pårørende og for alle de 
andre sårbare og udsatte beboere på det enkelte plejecenter eller 
botilbud.  

Baggrunden for vores råd er, at en smittespredning ikke kun vil 
have konsekvenser for den enkelte smittede borger, men også 
for de øvrige beboere og for medarbejderne. Disse konsekvenser 
vil være karantæner og i værste tilfælde alvorlig sygdom.  
 
 
Hvis du ikke ønsker at følge vores råd 
Ønsker du ikke at følge vores råd, vil vi gerne have at en aftale 
om besøg foregår gennem lederen på det enkelte plejecenter 
eller bosted. Samtidig forventer vi, at jeres samvær sker ud fra 
de nationale anbefalinger.  

Det betyder: 

 At du kontakter lederen af det enkelte plejecenter eller 
bosted, hvis du ønsker samvær/besøg. 

Til pårørende på ældre, handicap og socialpsykiatriområdet. 

Dato 

30. marts 2020 

Sagsnr.: 29.30.10-P00-1-20 

 

Din reference 

Lis Kaastrup 

 

 

Telefontider 

Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 

Fre: 10.00 – 13.00 

 

 

Åbningstider 

Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 

Fre: 10.00 – 13.00 

 

 
 

 

Ældre og Handicap 

Ældre og Handicap 

Skanderborg Fælled 1 

8660 Skanderborg 

 

www.skanderborg.dk 
 



 
 
 

 
 

Side 2 af 2 

 At samværet kun finder sted, hvis du er symptomfri og ikke har haft kontakt med andre 
med symptomer 

 At du videst muligt undlader at have direkte fysisk kontakt ved at holde 2 meters 
afstand 

 At du holder samværet kort 

 At du følger hygiejnerådene fra Sundhedsstyrelsen - dvs. eksempelvis sørger for 
grundig håndvask og brug af håndsprit. 

 At du efterlever personalets instruktioner i forbindelse med afhentning og 
tilbagekomsten til plejecentret eller bostedet.  

   

Andre muligheder for at holde kontakten 
Vi er opmærksomme på og har forståelse for, at den nuværende situation giver anledning til 
frustrationer, bekymringer og afsavn hos både borgere og pårørende. Vi er dog forpligtede til 
at følge påbuddet om besøgsstop og på at mindske smitterisikoen for ældre og andre særligt 
udsatte borgere.  
 
Vi opfordrer til, at du følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og bruger telefon, videochats 
eller sociale medier til at holde kontakten, samt at du sammen med ledelsen på det enkelte 
plejehjem eller botilbud afklarer, hvordan det kunne foregå i forhold til din pårørende.  

Vi tager kontakt til pårørende, hvis en beboer bliver syg 
I de tilfælde hvor en beboer bliver syg, vil det enkelte plejecenter eller botilbud tage kontakt til 
de pårørende. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lis Kaastrup 
Koncernchef for Ældre og Handicap 
 


