
Familiebesøg 
i julen 2020
Pas på jer selv 
og jeres sårbare 
familiemedlem

I Helsingør Kommune og i hele Danmark er der et 
højt smittetryk, og vi beder jer derfor om at være 
ekstra opmærksomme og forsigtige, når jeres ældre 
familiemedlem, som er i øget risiko for at blive smit-
tet og blive alvorligt syg med Covid-19, kommer på 
familiebesøg i julen.

Denne flyer giver et samlet overblik over, hvordan I 
ved at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger 
om socialt samvær i december, kan beskytte jer og 
jeres kære bedst muligt mod smitte. 



Sundhedsstyrelsen anbefaler højst at samle 
10 personer til julehyggen derhjemme – og 
husk, at jo mindre stuen er, jo færre gæster 
kan der være.

Derudover anbefales det, at I sørger for, at 
der er plads til at holde afstand, når I dæk-
ker op til årets julemiddag. Sørg for 2 meters 
afstand til personer i øget risiko for alvorligt 
forløb ved COVID19, når I lægger bordpla-
nen for årets julemiddag.

Inden gæsterne kommer er det vigtigt, at 
hjemmet rengøres ekstra grundigt, og at 
der er fokus på at vaske/tørre overflader og 
kontaktpunkter af.  

Når vi i juletiden samles flere personer 
indendørs – er det endnu vigtigere, at der 
luftes ud ofte.  

I situationer, hvor tæt fysisk kontakt ikke kan 
undgås, bør I have ekstra fokus på håndhygi-
ejne. Ønsker I fx at give jeres familiemedlem 
et kram, rådes I til at kramme uden an-
sigt-til-ansigt kontakt, og man kan evt. bruge 
mundbind eller visir. 

Undgå fællesskåle med julesnacks, og poti-
onsanret måltiderne frem for fælles serve-
ring, så reducerer I risikoen for smitte ved at 
røre ved det samme bestik, skåle mv. 

Overvej om det i år, er nødvendigt at gå 
rundt om juletræet og synge, da virus spre-
des ved sang og fysisk aktivitet. Hvis I skal 
synge skal der være mindst 2 meter mellem 
jer, og luftes ud. Vær ekstra opmærksom på 
jeres sårbare familiemedlem. 

Gør det nemt for gæsterne, at de kan va-
ske hænder, spritte af og holde afstand. 
Stil håndsprit frem og undgå at bruge de 
samme håndklæder. Tal fra starten sammen 
om, hvordan I bedst passer på hinanden og 
særligt på jeres ældre familiemedlem.

Gør det let for alle at være med til at fore-
bygge smitte og passe på hinanden. 

Hvis et familiemedlem eller den ældre, som 
er i risiko for alvorligt forløb ved COVID-19, 
føler sig tryg ved at have mundbind eller vi-
sir på, så tal med hinanden om, at det er ok, 
og at I gør det for at passe på hinanden.  

De personer, som kommer og holder jul sam-
men med den sårbare person, de opfordres 
til at lade sig teste inden besøget. 

Og hvis I, i op til 48 timer før besøget i hjem-
met hoster, er forkølet eller har andre symp-
tomer, der kan give mistanke om COVID-19, 
så opfodres I til at aflyse besøget. Det gæl-
der også, hvis nogle af jer afventer svar på 
test. Plejehjemmet vil med kort varsel have 
mulighed for at holde en dejlig jul for jeres 
familiemedlem. 

Det er vigtigt, at I holder ekstra godt øje 
med symptomer, der kunne være tegn på 
COVID-19. Hvis I eller jeres familiemedlem 
har symptomer, som tyder på smitte, skal I 
ringe til lægen med henblik på vurdering og 
eventuel henvisning til test, for at sikre, at 
der ikke bringes smitte med tilbage til pleje-
hjemmet. 

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

Vi ønsker jer en rigtig glædelig jul.


