
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
Kære pårørende 

Julen er hjerternes fest og tiden, hvor vi samles med dem, vi holder af. Julen i år bliver for de flestes vedkommende 

anderledes, end den plejer. På plejehjemmene holder vi juletraditionerne i hævd og julehygger om beboerne.  

 

Besøg i jeres hjem 

Jul er tiden, hvor familien samles og ældre og yngre mødes. Der er plejehjemsbeboere, der plejer at tage hjem til 

familien til jul, men vi ved, at der er mange pårørende i år, der bekymrer sig og tænker over om, det er forsvarligt, at 

ens ældre pårørende kommer hjem. De pårørende søger vejledning til, hvordan man overholder anbefalingerne i 

forhold til at forebygge smitte og tage hensyn til corona, når julen fejres. Familiemedlemmer ønsker ikke at smitte 

deres pårørende, som kan være særlig sårbar over for infektion med coronavirus. Vi ved også, at nogle ældre er 

bekymret og foretrækker at fejre juleaften på plejehjemmet.  

 

Med baggrund i det høje smittetal i Helsingør Kommune har vi samme bekymring.  

Vi beder jer derfor om at overveje nøje om julen kan fejres i trygge omgivelser i beboerens egen bolig sammen med 

den nærmeste pårørende. Vi anbefaler under alle omstændigheder, at hvis I tager jeres kære på familiebesøg i julen, 

at I hjælper os og hinanden med at udvise stor forsigtighed i de hjem, som de ældre skal besøge. Vi følger 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og vil derfor have en særlig opmærksomhed på de, der har været hjemme på 

besøg. Vi opfordrer til, at hvis I beslutter, at den pårørende skal hjem, at I holder ekstra godt øje med symptomer 

hos jer, der kunne være tegn på COVID-19, eller hvis I afventer svar på test, at I aflyser besøget.  

 

Hjælp os med at passe på jeres og andres kære 

Smitten med coronavirus har i den senere tid udviklet sig eksplosivt i Helsingør Kommune, og kommunen er nu 

omfattet af en række restriktioner i lighed med mange andre kommuner i landet. Vi gør alt, hvad vi kan på 

plejehjemmene for at passe på jeres og andres kære og på, at medarbejderne ikke bliver smittet, men det er 

desværre også kommet tættere på os.  

 

Vi ved fra smittetallene, at smitten rammer bredt i alle aldre – og i Helsingør Kommune er smitten bestemt ikke kun 

et unge-problem. Vi beder om, at ingen kommer på besøg, hvis I har symptomer på Covid-19, I eller nogle, I bor 

sammen med er under udredning for Covid og afventer svar, og selvfølgelig ikke, hvis I eller andre i husstanden er 

smittet, eller er i isolation.  
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Vi behøver jeres hjælp, så vi kan passe på jeres kære og holde smitten væk fra plejehjemmene.  

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man overvejer at blive testet, når man besøger et ældre familiemedlem på et 

plejehjem, da ældre og sårbare personer, er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. 

 

I kan hjælpe os, når I besøger jeres pårørende ved at huske, at 

 

- Hvis I, i op til 48 timer før besøget hoster, er forkølet eller har andre symptomer, der kan give mistanke om 

COVID-19, udskyder besøget 

- Bære mundbind inden I kommer ind på plejecentret og under hele besøget   

- Når I kommer og går, vasker hænder med vand og sæbe eller afspritter  

- I under besøget holder god hoste- og nyseetikette 

- I så vidt muligt undgå fysisk kontakt, som håndtryk og kram og holder afstand mindst to meters afstand 

- Blive i boligen/stuen eller i det indendørs besøgsrum, og ikke går rundt på fællesarealerne og gangene  

- I tilkalder en medarbejder, hvis jeres kære har brug for hjælp under besøget til fx at komme tilbage til egen 

bolig/stue. 

 

Vi er stadig underlagt restriktionerne for besøgendes adgang til plejecentre fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det 

er kun Styrelsen som kan ophæve påbuddet.    

Vi gøre opmærksom på, at i det tilfælde der er smitte blandt beboere eller medarbejdere på plejehjemmet, så er vi 

desværre nødt til lukke for besøg i det indendørs besøgsrum, mens smitten håndteres. I den periode vil det de fleste 

steder stadig være muligt for den nærmeste pårørende at komme på besøg i boligen og for beboeren at modtage 

besøg udendørs. Dog alt afhængig af, hvad Styrelsen for Patientsikkerhed fastlægger. 

 

Vi ville ønske, at alt var, som det plejer, men det er det ikke. Vi beder om jeres hjælp og forståelse 

 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul. 

 

Med venlig hilsen 

Margrethe Kusk Pedersen 

Sundheds – og Omsorgschef  

 

På www.helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan 
kommunen behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores 
databeskyttelsesrådgiver.  

http://www.helsingor.dk/databeskyttelse

