Påbud udstedt den 11. september 2020:
Albertslund Kommune
Ballerup Kommune
Brøndby Kommune
Dragør Kommune
Frederiksberg Kommune
Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune
Glostrup Kommune
Herlev Kommune
Hvidovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Ishøj Kommune
Københavns Kommune
Lyngby-Tårbæk Kommune
Rødovre Kommune
Tårnby Kommune
Vallensbæk Kommune
Påbud udstedt den 15. september 2020:
Furesø Kommune
Hillerød Kommune
Hørsholm Kommune
Rudersdal Kommune
Egedal Kommune
Greve Kommune
Roskilde Kommune
Slagelse Kommune
Påbud udstedt den 23. september 2020:
Allerød Kommune
Køge Kommune
Påbud udstedt den 27. september 2020
Solrød Kommune

Forlængelse af tidligere påbud til kommunalbestyrelsen i anførte kommuner om at udstede midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejecentre mv
Meddelelse af forlængelse af påbud
Styrelsen for Patientsikkerhed meddelte ved brev en af følgende datoer 30. september og 22. oktober 2020 kommunalbestyrelsen i anførte kommuner om at
det forlænge/udstede påbud om midlertidige besøgsrestriktioner mod besøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejecentre mv., der er belig-
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gende i anførte kommuner, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19, jf. bekendtgørelse nr.
1030 af 27. juni 2020 og ændringsbekendtgørelse nr. 1402 af 23. september
2020.
Det udstedte påbud om midlertidige besøgsrestriktioner til de ovennævnte kommuner forlænges hermed. De pågældende kommuner skal således forlænge påbud om midlertidige besøgsrestriktioner mod besøgendes adgang til samtlige
kommunale og private plejecentre mv., der er beliggende i de anførte kommuner.
Der er ved beslutningen om forlængelse af påbuddet lagt vægt på, at der fortsat
er konstateret forhøjet og mere udbredt smitte med Covid-19 i de pågældende
kommuner.
Beboerne på de omfattede kommunale og private plejecentre mv. har derfor
fortsat kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg, jf. bekendtgørelsens §
6.
De midlertidige besøgsrestriktioner på kommunale og private plejecentre mv.,
som kommunalbestyrelsen omgående skal forlænge, skal indebære,
1) at besøg på indendørs arealer kun kan ske, hvis
a) besøget sker i en kritisk situation, eller
b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren, og
2) at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1),
skal foregå på udendørs arealer.

For en nærmere gennemgang af de steder og personer, der er omfattet af påbuddet, og af de undtagelser fra besøgsrestriktionerne, der fortsat er gældende, henvises til styrelsens påbud af anførte datoer
Meddelelse og offentliggørelse
Kommunalbestyrelsens beslutning om forlængelse af de midlertidige besøgsrestriktioner skal meddeles til samtlige kommunale og private plejecentre mv.,
der er beliggende i anførte kommuner. Endvidere skal kommunalbestyrelsen
offentliggøre den pågældende beslutning på kommunens hjemmeside.
Retsgrundlag
Retsgrundlaget for Styrelsen for Patientsikkerheds forlængelse af påbud om at
fastsætte midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejecentre mv., der er beliggende i anførte kommuner, er
bekendtgørelse nr. 1030 af 27. juni 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem,
plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med
håndtering af Coronavirussygdom 2019 (Covid-19) samt ændringsbekendtgørelse nr. 1402 af 23. september 2020.
For en nærmere gennemgang af bekendtgørelse nr. 1030 af 27. juni 2020 og
ændringsbekendtgørelse nr. 1402 af 23. september 2020 henvises til styrelsens
påbud af anførte datoer.
Side 2

Kommunen bliver ikke partshørt
Efter forvaltningsloven har de anførte kommuner normalt ret til at komme med
bemærkninger, inden Styrelsen for Patientsikkerhed kan træffe en endelig afgørelse om forlængelse af et påbud. Det følger af forvaltningslovens § 19, stk. 1.
Styrelsen har dog vurderet, at kommunens ret til partshøring ikke gælder i
denne sag. Det skyldes, at kommunens interesse i at komme med bemærkninger
til sagen efter styrelsens vurdering må vige for væsentlige hensyn til offentlige
interesser, der taler mod en udsættelse af sagen, jf. forvaltningsloven § 19, stk.
2, nr. 3.
Påbuddets gyldighed
Denne forlængelse af påbud om midlertidige besøgsrestriktioner er gældende
fra den 1. oktober 2020 og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud, Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest
blive revurderet den 15. december 2020. Påbuddet vil senest blive ophævet den
1. marts 2021, hvor bekendtgørelsen ophæves.
Ophævelse vil ske så hurtigt som det er forsvarligt. Såfremt et påbud ønskes
ophævet, kan der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerheds beredskabsvagt for drøftelse heraf på følgende nummer: 70 22 02 68.
Klagevejledning
Denne forlængelse af påbud om midlertidige besøgsrestriktioner/forbud kan påklages til Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K,
sum@sum.dk.
Venlig hilsen

Bente Møller
Konst. enhedschef, overlæge
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