
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
Kære Pårørende 

 

Det er forår, og påske står for døren. 
Det er forår, og Danmark genåbner mere og mere. 
Det er forår, og det betyder, at I kan være sammen med og tættere på jeres 
nærmeste på plejehjemmet, fordi næsten alle beboere på plejehjemmene i 
Helsingør Kommune er færdigvaccineret – en nærhed, der er så betydningsfuld for 
trivsel og livsglæde.   
 
Generelt i Danmark befinder vi os i en situation, hvor størstedelen af 
plejehjemsbeboerne er færdigvaccineret, samt grupper af personale i sundheds- 
og ældresektoren er vaccineret. Sundhedsstyrelsen vurderer derfor, at der kan 
lempes på udvalgte smitteforebyggende anbefalinger, hvor det findes fagligt 
forsvarligt. Det følger vi selvfølgelig på plejehjemmene.  
 
Hvad betyder lempelserne for jer og jeres pårørende:  
Den helt store og vigtige lempelse på baggrund af vaccinen kom allerede for over 
en måned siden, hvor restriktionerne til besøg på plejehjemmen blev ophævet.  
 
Men nu også det længe ventede kram 
Vaccination giver en ekstra beskyttelse og nedbringer risikoen for at blive smittet 
med ny coronavirus, som ellers hos den ældre og sårbare kan betyde et alvorligt 
sygdomsforløb. Det giver nu mulighed for, at man kan være sammen med familien 
og have fysisk kontakt fx give et kram eller holde i hånden med de allernærmeste. 
Desuden kan man i højere grad, i eget hjem/bolig undlade fx brug af mundbind.  
 
Flere aktiviteter udenfor 
Med det forhåbentlige gode vejr på vej og muligheden for at samle flere personer 
udenfor, vil plejehjemmene planlægge flere hyggelige og sociale sammenkomster 
for beboerne i det fri.  
 
Nu skal man ikke være alene, mens man venter på svar 
De nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen betyder også, at personer, der er 
vaccineret, og som har været tæt på en smittet person, og derfor bliver ”nær 
kontakt”, nu kan undlade at selvisolere sig.  
Det betyder, at hvis en vaccineret beboer smittes (hvilket vi på ingen måder 
håber), skal der stadig testes to gange, men beboere skal ikke isoleres, mens der 
ventes på testsvar.  
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 SIDE 2 

Helsingør Kommune 

(og medarbejdere kan på samme måde komme på arbejde, mens de venter på 
svar.) 
 
Hvad er ikke forandret 
Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at der i den nære kontakt mellem personale 
og beboer bruges værnemidler (under to meters afstand) 
 
Vi holder også fortsat fast i de smitteforebyggende råd som god håndhygiejne, 
rengøring, afspritning og udluftning af lokaler mv.  
 
Vi anbefaler fortsat, at besøgende lader sig teste inden besøg – og bliver hjemme 
ved symptom på sygdom.  
 
Besøg er forsat kun muligt i beboerens bolig, og fællesarealerne kan kun benyttes 
for at komme hen til beboeren. 
 
 
Påsken - en lille husker 
Påsken er traditionelt en tid, hvor vi samler familien på tværs. Samtidig ved vi, at 
risikoen for smitte stiger, når vi er mange sammen. I sociale sammenhænge og 
under uformelle rammer, kan det være vanskeligt at efterleve krav og anbefalinger 
om afstand og hygiejne. Derfor skal vi generelt i samfundet i øjeblikket begrænse 
antallet af sociale kontakter. Vi skal være sammen med få personer, i kortere tid 
og ikke med for mange forskellige. Vi skal holde os til en fast lille omgangskreds på 
højest 5 forskellige personer, ud over dem vi bor sammen med. Dette gælder 
uanset, om man er testet negativ, tidligere har været smittet, eller er vaccineret.  
Corona-virus forstår nemlig ikke forskel på højtid eller hverdag, og lige nu ser vi en 
stigning i smitten i Helsingør Kommune. 
Lad os alle hjælpe hinanden med, at vi ikke får nye bølger af smitte, mens mange 
endnu venter på vaccinen. 
 
 

Vi ønsker jer en glædelig påske.  

 

Med venlig hilsen 

 
Margrethe Kusk Pedersen  

 

Skriv sikkert til Helsingør Kommune via Digital post på www.borger.dk eller www.virk.dk.  
På www.helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler 
personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver. 
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