
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

 

 

 

Kære pårørende 

 

I medierne har vi de seneste dage hørt om, at flere og flere kommuner konstaterer 

mange smittede med COVID-19, og således er tallet i Helsingør Kommune nu også meget 

højt – og det er vel og mærke en dramatisk stigning på blot én uge. 

 

De, der er smittede og bliver smittede, er i stort set alle aldersgrupper og bor spredt i 

kommunen. 

 

Smittetallene i Helsingør Kommune er nu så høje, at vi har modtaget påbud fra Styrelsen 

for Patientsikkerhed om at indføre besøgsrestriktioner på plejehjem og midlertidige plad-

ser øjeblikkeligt. 

 

Derfor skal alle besøg på plejehjem og midlertidige pladser som udgangspunkt foregå 

udendørs fra dags dato. 

 

Besøg på indendørs arealer kan ske, hvis den besøgende er den nærmeste pårørende til 

beboeren.  

 

Det betyder, at beboeren har mulighed for at pege på én fast besøgsperson som nærme-

ste pårørende til de indendørs besøg. 

Derudover kan der kun ske besøg indendørs, hvis der er en kritisk situation. 

Det er ledelsen på det enkelte plejehjem, som ud fra en sundhedsmæssig vurdering vur-

derer, om der er tale om en kritisk situation, og det er også lederen, der hjælper med, at 

borgeren får udpeget fast besøgsperson.  

 

Der skal fortsat tages sundhedsfaglige hensyn og sikres, at besøget kan ske på en for-

svarlig måde. 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 milde 

symptomer på sygdom. 

 

Som pårørende skal du tale direkte med det enkelte plejehjem eller HRT for at få planlagt 

dit besøg. 

 

Jeg vil gerne understrege, at jeg - ligesom jer – ønsker, at det så snart det er muligt igen 

bliver åbnet mere for besøg på plejehjem og midlertidige pladser, og derfor følger vi også 

hver dag tallene, men det er alene Styrelsen for Patientsikkerhed, der kan give restriktio-

ner – og ligeså dem, der kan ophæve dem. 
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På www.helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler per-
sonoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver. 

 

SIDE 2 

Helsingør Kommune 

 

 

 

 

De borgere, der kommer på dagcentre på tre af kommunes plejehjem, har behov for for-

sat at komme der. Således vil dagcentrene fortsat være åbne – og dagcenterbrugerne vil 

hjælpes ind via indgange, hvor de ikke møder plejehjemsbeboere. 

 

Jeg vil samtidigt fortælle, at test har vist sig at være vigtigt i den tidlige opsporing, og vi 

var allerede gået i gang med systematiske test af plejepersonalet hver 6. uge. Vi går nu 

over til at teste hver 2. uge, og flere plejehjem hjælper med at få testet nogle af hjem-

meplejens medarbejdere og medarbejdere hos de private leverandører af hjemmepleje. 

 

Jeg appellerer til, at alle pårørende fortsat vil respektere de retningslinjer, der er gæl-

dende i forbindelse med besøg af beboere på plejehjem og borgere på midlertidige plad-

ser.  

 

Tak for jeres tålmodighed og udholdenhed. 

 

I er som altid velkomne til at kontakte den enkelte plejehjemsleder, hvis I har spørgsmål. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Margrethe Kusk Pedersen 
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