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Meddelelse om: 

Midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til kommunale og private 

plejehjem, midlertidige pladser samt sociale tilbud i Furesø Kommune 

Styrelsen for Patientsikkerhed har 15. september 2020, og igen 31. oktober 

2020, påbudt kommunalbestyrelsen i Furesø Kommune at udstede midlertidige 

restriktioner for besøgendes adgang til samtlige kommunale og private pleje-

hjem, plejecentre, plejeboliger og aflastningspladser mv., der er beliggende i 

kommunen, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse 

af Coronavirussygdom/Covid-19, jf. bekendtgørelse nr. 1030 af 27. juni 2020. 

Beboerne på de omfattede plejehjem mv. har derfor kun i begrænset omfang 

mulighed for at få besøg, jf. bekendtgørelsens § 6. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har anbefalet, at lignende besøgsrestriktioner 

indføres på sociale tilbud beliggende i kommunerne, og hvor der på tilbuddet er 

beboere, der tilhører en risikogruppe i forhold til smitte med Coronavirussyg-

dom/Covid-19. Det gælder i Furesø Kommune på Botilbuddet i Svanepunktet, 

Langkærgård, Jonstrup og Lynghuset. 

De midlertidige besøgsrestriktioner, som kommunalbestyrelsen meddeler, inde-

bærer følgende: 

Plejecentre og midlertidige pladser 

1. at besøg som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer, og 

2. at besøg på indendørs arealer ikke kan ske, med mindre: 

a) besøget sker i en kritisk situation, eller 

b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren. 

Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boli-

gen, som beboeren selv råder over. Hvis det er nødvendigt, at passere indendørs 

arealer, for at få adgang til besøg på et udendørs areal, skal dette tillades.  

Retningslinjer for indendørs og udendørs besøg er beskrevet i Furesø Kommu-

nes instrukser. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 3 

Undtagelser fra besøgsrestriktionerne  

Besøg i kritiske situationer. De midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem  

og midlertidige pladser omfatter ikke besøg i kritiske situationer. Ved en kritisk 

situation forstås et uopsætteligt besøg fra nære pårørende til en kritisk syg eller 

døende person. 

Sociale institutioner 

1. at besøg som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer, og 

2. at besøg på indendørs arealer ikke kan ske, med mindre: 

a) besøget sker i en kritisk situation, eller 

b) at den besøgende er defineret som en af borgerens 1-2 faste 

besøgspersoner (sociale tilbud). 

Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boli-

gen, som beboeren selv råder over. Hvis det er nødvendigt, at passere indendørs 

arealer, for at få adgang til besøg på et udendørs areal, skal dette tillades.  

Retningslinjer for indendørs og udendørs besøg er beskrevet i Furesø Kommu-

nes instrukser. 

Undtagelser fra besøgsrestriktionerne  

Besøg i kritiske situationer. De midlertidige besøgsrestriktioner omfatter ikke 

besøg i kritiske situationer. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg 

fra nære pårørende til en kritisk syg eller døende person. 

Besøg fra 1-2 faste besøgspersoner 

Besøgsrestriktionerne på sociale tilbud omfatter ikke besøg fra borgerens 1-2 

faste besøgspersoner (gælder kun sociale tilbud). 

Personer, der i øvrigt er undtaget for besøgsrestriktionerne  

De midlertidige besøgsrestriktioner regulerer alene udefrakommende personers 

besøg på de omfattede plejehjem mv. Undtaget er derfor: 

3. Pårørende til en tidligere beboer, som er afgået ved døden, hvis de kommer 

på et plejehjem mv. med det formål at afhente ejendele, som har tilhørt den 

pågældende beboer.  

4. Ansatte og personer, der kommer de pågældende steder for at levere varer 

eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling.  

5. Beboere på plejehjem mv. anses heller ikke for besøgende, og besøgsrestrik-

tionerne regulerer ikke beboernes forhold på plejehjem mv., herunder ek-

sempelvis beboernes mulighed for at tage på besøg el.lign. uden for pleje-

hjemmet.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 3 af 3 

Besøg skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde  

Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer og 

besøg af ovennævnte faste besøgspersoner kan gennemføres på en forsvarlig 

måde, og at besøg på både indendørs arealer og udendørs arealer sker under 

behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne 

og hensigtsmæssig adfærd.  

Det betyder i Furesø Kommune, at besøg skal afvikles ud fra Furesø Kommunes 

retningslinjer for besøg. Det tilstræbes at besøg håndteres fleksibelt, individuelt, 

omsorgsfuldt og på en måde, så risiko for spredning af smitte på plejehjem mv. 

reduceres mest muligt. 

Påbuddets varighed 

Påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner er gældende med øjeblikkelig 

virkning og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fast-

sætter et nyt påbud. Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest blive revurde-

ret den 15. december 2020. Ophævelse vil ske så hurtigt det er forsvarligt. 

 

Venlig hilsen 

Kommunaldirektør Steen Vinderslev, Furesø Kommune 

 


