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Langeland Kommunes besøgsrestriktioner på plejecentre og bosteder 

På baggrund af et påbud fra staten er der udstedt et midlertidigt forbud mod besøg på pleje-

centre og bosteder. Det sker i et forsøg på at begrænse udbredelsen af Coronavirus og skåne 

de mest udsatte borgere for smitte og dermed risiko for alvorlig sygdom. 

Forbuddet dækker over følgende typer af opholdssteder: 

• Kommunale og private plejecentre 

• Plejeboliger, herunder boliger for ældre og personer med handicap 

• Friplejeboliger 

• Aflastningspladser forstået som midlertidige ophold på et plejecenter 

• Offentlige og private anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet 

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger. Forbud-

det kan også omfatte udearealer, som ligger på institutionens område. 

Indendørs 

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt alle kommuner at udstede midlertidigt forbud mod 

besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, kommunale og private bosteder, pri-

vate aflastningspladser og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, 

herunder kommunale og private bosteder. 

Plejecentrene og bostederne på Langeland gør alt for at skabe en anden form for kontakt mel-

lem beboerne og deres pårørende. Det kan være telefonisk kontakt, overlevering af beskeder 

eller mails, videoopkald m.m. 

Besøgsforbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en borgers nære pårørende. En 

kritisk situation kan være et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person. Det er 

institutionslederen, der vurderer hvornår der er en kritisk situation, og al kommunikation om 

besøges foregår til og fra institutionslederen. Hvis der skal gennemføres et besøg, skal pleje-

centret eller bostedet tage sine forholdsregler og følge Sundhedsstyrelsens regler.  

Har du spørgsmål kan du kontakte institutionslederen på plejecentret eller bostedet eller den 

kontaktperson, du har på institutionen. 

Udendørs 

Fra 06.05.2020 har Langeland kommune valgt at give mulighed for, at pårørende til beboerne 

på plejecentre og bosteder kan mødes med deres nærmeste på visse udearealer efter nær-

mere aftale.  
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Langeland kommune ønsker at øge muligheden for møder mellem pårørende og beboerne på 

plejecentrene og bostederne inden for de eksisterende retningslinjer under COVID-19, for at 

sikre beboernes mentale trivsel. 

Møderne skal finde sted under sundhedsmæssige forsvarlige forhold og efter på forhånd fast-

lagte rammer for den enkelte institution og som udgangspunkt altid være afpasset, hvad per-

sonalet skønner, den enkelte beboer kan være med til.  

Rammerne for besøg udendørs på plejecentrene i Langeland Kommune: 

• Pårørende kontakter telefonisk og i god tid inden besøget, institutionsleder / stedfor-

træder eller kontaktperson med henblik på at aftale besøgets tidspunkt.  

• Pårørende skal mundtligt give samtykke til at efterleve retningslinjerne.  

• Personalet skal have den nødvendige tid til at forberede det praktiske i besøget.  

• På nogle institutioner kan det være nødvendigt at aftale nogle faste besøgsdage. Fx. 

forskudt i forhold til de enkelte beboere.   

• Besøget er af ½ times varighed. 

• Besøget aflægges højst af de to samme pårørende og så vidt muligt ikke samtidigt.  

• Pårørende skal være raske og uden symptomer på Covid-19.  

• Besøget foregår udendørs på boligens terrasse eller i institutionens have.  

• Der er ingen adgang for pårørende på institutionen eller i boligen.  

• Afstand mellem beboer og pårørende er mindst to meter. For at overholde den anbefa-

lede afstand er der opsat afmærkninger. 

• Mad og drikke må ikke deles.  

• Der må ingen fysisk kontakt være mellem beboerne og pårørende.  

• Der foretages aftørring med sprit af hænder og overflader før og efter besøg. 

 

Sundhedsstyrelsens regler følges.  
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