
 

 

  

 

 

 

 

  

 

Dato: 13-05-2020 

Sagsnr: 27.00.00-A50-1-20 

 

Til pårørende til beboere på plejecentre i Frederiksberg Kommune 

 

 

Mulighed for udendørs besøg på plejecentre i Frederiksberg Kommune  

De seneste måneder har været hårde for mange, men særligt for borgere i plejebolig og deres 

pårørende har tiden uden mulighed for besøg været hård. Det er vi helt klar over, men det er 

vigtigt at understrege, at besøgsforbuddet har været indført for at beskytte jeres kære mod smit-

te. 

Siden den nationale udmelding har vi afventet Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for besøg 

på plejecentrene, og vi har derfor opretholdt besøgsforbuddet både indendørs og udendørs. 

Men nu er der godt nyt. Vi har tirsdag modtaget Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for besøg 

på landets plejecentre. Retningslinjerne beskriver muligheden for udendørs besøg, og bestem-

melserne om indendørs besøg er derfor ikke ændret – det vil sige indendørs besøg fortsat ude-

lukkende kan foregå i kritiske situationer, og afgøres i hvert enkelt tilfælde af lederen på plejecen-

tret.  

Fra torsdag d. 14. maj er det efter aftale med personalet muligt at tage imod besøgende uden-

dørs på vores plejecentre – om end det kommer til at foregå under anderledes forhold, og med 

en række særlige hensyn, som jeg vil bede dig efterleve, når du fremover besøger din pårøren-

de. Besøgene vil fortrinsvis foregå på hverdage, hvor der er mere personale til rådighed. 

De generelle hensyn kan du læse om i Sundhedsstyrelsen pjece, ”Til dig, der skal besøge en 

pårørende på et plejecenter”, som du kan finde på Frederiksberg Kommunes hjemmeside: 

www.frederiksberg.dk/corona.  

Der kan være forskel på besøgsforholdene på de forskellige plejecentre. For at sikre, at der ikke 

kommer for mange besøgende på en gang, skal du – inden besøget, træffe aftale om besøg med 

det lokale plejecenter, hvor du også vil blive informeret om eventuelle lokale hensyn, hygiejne-

regler og andre vigtige forholdsregler. 
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Endelig vil jeg takke for din tålmodighed i forhold til at kunne besøge din pårørende og ønske jer 

mange hyggelige stunder fremover.  

Med venlig hilsen 

 

Torben Laurén 

Vicedirektør, Sundheds- og Omsorgschef 
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