
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
Kære pårørende 

 

Desværre går det den forkerte vej med smittespredning af Covid-19 i hele Danmark. 

Også i Helsingør er smittetrykket desværre på et bekymrende niveau.  

I Helsingør balancerer vi lige på vippen af lyserødt og rødt, som betyder mere end 20 

smittede per 100.000 borgere de seneste syv dage. Derfor følger vi nøje - og i tæt dialog 

med Styrelsen for Patientsikkerhed – udviklingen.  

Dog kan vi glædes over, at der trods den bekymrende udvikling med stigende smitte-

spredning af Covid-19, lige nu ikke er smittede beboere på plejehjem eller på midlertidige 

pladser i Helsingør. Jeres vedholdende indsats for at overholde de nødvendige tiltag:  af-

stand, opmærksomhed på hygiejne og tage nødvendige hensyn i forbindelse med besøg 

på plejehjem og midlertidige pladser, er jeg sikker på, er en af grundene. 

Tak for det! 

Det skal vi holde fast i.  

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst os om, at det igen kan blive nødvendigt at ind-

føre besøgsrestriktioner på plejehjem og de midlertidige pladser, hvis smitten i kommu-

nen stiger yderligere. Skulle det ske, vil I straks blive informeret herom. 

 

Inden længe begynder vi også systematiske corona test af medarbejderne hver 6. uge, 

hvilket også ved øget smitte kan blive nødvendig hver anden uge. 

  

Ved at holde fast og tage ansvar kan vi være med til at bryde smittekæder. Vi skal alle 

være med til at huske og holde fast i de gode rutiner, og også gerne begrænse antallet af 

forskellige sociale kontakter.  

Som besøgende, betyder det, at du skal være opmærksom på både afstand og hygiejne 

ved besøg og selvfølgelig aldrig komme på besøg, hvis du har selv har symptomer på 

sygdom eller smitte. Desuden er der stadig mulighed for, at mødes i besøget udendørs.  

 

Ledelserne på de enkelte steder er meget opmærksomme på at skabe sikre rammer for 

besøg, så kontakt gerne ledelsen også omkring eventuel brug af mundbind under besø-

get.  

 

Husk at følge Sundhedsstyrelsens fem generelle råd: 

 

 Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.  

 Host eller nys i dit ærme. 
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På www.helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler person-

oplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver. 

 

SIDE 2 

Helsingør Kommune 

 Undgå håndtryk, kindkys og kram – og begræns i det hele taget den fy-

siske kontakt  

 Vær opmærksom på rengøring – undgå at røre unødvendigt på ting, og sprit af efter-

følgende.  

 Hold afstand og bed andre tage hensyn.  

 

 

Vi ved, at besøg fra familie og venner har stor betydning for beboernes livskvalitet, og. vi 

skal sammen gøre alt, hvad vi kan for at skabe trygge rammer for beboerne på vores ple-

jehjem og midlertidige pladser. Vi håber, at I fortsat vil hjælpe os med, at få hverdagen 

til at fungere bedst muligt, samtidig med at vi forebygger smittespredning. 

Vi står på kanten til et efterår, hvor vi må leve med nogle begrænsninger i vores liv. Men 

erfaringerne hen over sommeren har vist, at det har en effekt at følge anbefalingerne i 

forhold til at begrænse smittespredning.  

Så hold ud – og hold fast! 

 

Kontakt endelig den enkelte plejehjemsleder eller leder af de midlertidige pladser, hvis I 

har spørgsmål. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Margrethe Kusk Pedersen 
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