
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
Kære beboere og pårørende 

 

Det er glædeligt, at Regeringen nu åbner mere op for besøg på plejehjem og midlertidige 

pladser. Det har vi ventet på. 

 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer og informationsmateriale er udkommet onsdag efter-

middag, hvilket betyder, at vi skal bruge dagen i dag på at forberede os på jeres besøg 

inklusiv indretning og værnemidler.  

 

Vi er derfor klar til at tage imod jer derefter. 

 

De nye retningslinjer beskriver de sundhedsfaglige principper for smitteforebyggelse og 

skal indarbejdes i en lokal ramme tilpasset forholdene på det enkelte plejehjem og de 

midlertidige pladser. 

  

Da Sundhedsstyrelsen fortsat vurderer, at beboere på plejehjem og midlertidige pladser 

er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med COVID-19, skal 

besøg foregå under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om f.eks. god hygi-

ejne og 2 meters afstand, ligesom der forsat vil være en række nødvendige forholdsreg-

ler, som skal følges. Besøg bør således foregå på en kontrolleret måde med fokus på fo-

rebyggelse af smittespredning. Derfor vil ledelsen på det enkelte sted sikre planlægning 

af besøg, rammerne for besøg - herunder at begrænse antallet af samtidige besøgende - 

og gennemførelse af besøg. 

  

Det anbefales stadig, at så mange besøg som muligt foregår udendørs – og at der er få 

besøgende ad gangen. 

 

Hvad betyder det for jer? 

Når I fremadrettet skal besøge jeres pårørende på plejehjem eller de midlertidige plad-

ser, er det vigtigt, at I fortsat kontakter ledelsen på det enkelte sted for at aftale besøg 

og eventuel brug af værnemidler under besøget. Vi - både besøgende, ledsagere, bebo-

ere samt personale – skal kende og følge Sundhedsstyrelsens fem generelle råd: 

 

 Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.  

 Host eller nys i dit ærme. 

 Undgå håndtryk, kindkys og kram – og begræns i det hele taget den fysiske kontakt  

 

Center for Sundhed og Omsorg 
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3000 Helsingør 
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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 

 Vær opmærksom på rengøring – undgå at røre unødvendigt på ting, og 

sprit af efterfølgende.  

 Hold afstand og bed andre tage hensyn.  

 

Det betyder, at du som besøgende 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. 

 

I tilfælde af lokale smitteudbrud, hvor en kommune har mere end 20 nye smittede pr. 

100.000 indbyggere inden for den seneste uge, skal Styrelsen for Patientsikkerhed ud-

stede et individuelt påbud om besøgsrestriktion eller besøgsforbud. Det kan således blive 

aktuelt at lave et påbud, hvor der kortvarig lukkes ned, og f.eks. ved mistanke om 

smitte, øget risiko for smitte på et plejehjem eller de midlertidige pladser - eller hvis an-

tallet af smittede personer i en kommune er højt. Bliver dette en virkelighed i Helsingør 

Kommune, vil I straks blive informeret herom. 

 

Lige nu glædes jeg over, at smittetallet er lavt i Helsingør Kommune, og kun en enkelt 

plejehjemsafdeling har én smittet beboer. 

 

Vi vil appellere til, at alle pårørende fortsat vil respektere de retningslinjer, der er gæl-

dende i forbindelse med besøg på plejehjem og på de midlertidige pladser. 

 

I er som altid velkomne til at kontakte den enkelte plejehjemsleder eller leder af de mid-

lertidige pladser, hvis I har spørgsmål. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Margrethe Kusk Pedersen 

http://www.helsingor.dk/databeskyttelse

