KØBENHAVNS KOMMUNE
Borups Allé 177
2400 København NV

10. december 2020

Fortsat påbud til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune om
at udstede midlertidige forbud mod besøgendes adgang på Plejehjemmene Poppelbo og Lærkebo.
Fastholdelse af påbud
Styrelsen for Patientsikkerhed meddelte ved brev af 14. november 2020 kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune påbud om at udstede midlertidigt
forbud for besøgendes adgang til Plejehjemmene Poppelbo og Lærkebo, da det
er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (Covid-19), jf. bekendtgørelse nr. 1586 af 6. november 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og
klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (Covid-19).
Det var i påbuddet anført, at påbuddet senest ville blive revurderet den 15. december 2020.
Det meddelte påbud om midlertidigt besøgsforbud fastholdes hermed. Der skal
således fortsat være midlertidigt besøgsforbud for besøgendes adgang Plejehjemmene Poppelbo og Lærkebo
Det midlertidige besøgsforbud, som hermed fastholdes, skal indebære,
1) at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis
a) besøget sker i en kritisk situation, eller
b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren
Der er ved beslutningen om fastholdelse af påbuddet lagt vægt på, at der fortsat
er smitte med covid-19 på plejecenteret og at der ikke foreligger ét negativt testrul blandt beboere og personale på Plejehjemmene Poppelbo og Lærkebo. Det
er oplyst, at der d. 2. december 2020 på Lærkebo var 1 beboer og 1 medarbejder og på Poppelbo var 2 beboer og 1 medarbejder der var testet positive.
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 14. november 2020.
Påbuddets gyldighed
Påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner er fortsat gældende indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest blive revurderet den 1. februar 2021.
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Påbuddet vil senest blive ophævet den 1. marts 2021, hvor bekendtgørelsen ophæves.
Ophævelse af påbuddet vil ske så hurtigt, som det er forsvarligt. Såfremt et påbud ønskes ophævet, kan der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed
(Tilsyn og Rådgivning Øst troest@stps.dk,) for dialog heraf.
Venlig hilsen
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