
 

 

Information til pårørende i forbindelse med yderligere åbning af plejecentrene. 
Som tidligere informeret følger Caspershus Frederikshavn Kommunes retningslinjer 

og vejledninger. Brevet som vi udsender her, er Frederikshavn Kommunes brev til 

pårørende til alle plejecentre i kommunen. 

Vedlagt:  

- Ark om smitteforebyggelse. 

- Særlige retningslinjer for Caspershus. 

 
Kære pårørende 

 

Sundheds- og Ældreministeriet har meddelt, at der fra den 2. juli 2020 åbnes yderligere op for besøg på 

landets plejecentre. Det betyder, at der som udgangspunkt frit kan aflægges besøg på både ude- og 

indendørs arealer, så længe at Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges (se vedhæftede). 

  

Det indebærer, at I som pårørende får et endnu større ansvar for også fremadrettet at beskytte jeres kære 

og vores beboere imod smitte. Dette ved fortsat at efterleve de generelle anbefalinger for 

smitteforebyggelse i samfundet med særlig fokus på fysisk afstand og håndhygiejne samt en skærpet 

opmærksomhed på symptomer på COVID-19 – oplever I symptomer, skal I blive hjemme.  

 

Samtidig opfordrer vi til, at I benytter muligheden for frivilligt at lade jer teste som en del af den 

samfundsmæssige teststrategi – også selvom I ikke oplever symptomer på COVID-19. Det er muligt at bestille 

tid til test på coronaprover.dk. Hvis du ikke har NemID, kan du også bestille tid på tlf. 30 62 59 81. 

 

I forbindelse med indendørs besøg henstiller vi til, at disse foregår i beboers plejebolig. På den måde 

mindsker vi risikoen for berøring af kontaktpunkter i fællesarealerne. Vi opfordrer til, at man overholder 

afstandskravet på to meter. Hvis ikke det er muligt, stiller plejecenteret værnemidler til rådighed i form af 

visir og mundbind, som kan anvendes ved både indendørs og udendørs besøg. Derudover bliver hver 

plejebolig forsynet med håndsprit, således, at der er mulighed for at sikre en god håndhygiejne. 

  

På Caspershus vil vi fortsat have en særlig opmærksomhed på eventuelle ændringer i den enkelte beboers 

tilstand således, at vi kan reagere rettidigt ved den mindste mistanke om smitte. Da flere mennesker som 

følge af åbningen vil komme ind på plejecentrene, igangsætter vi desuden ekstra rengøring af 

fællesarealerne og den enkelte beboers plejebolig. 

 

Vi ved, at både pårørende og beboere har set frem til at vende tilbage til en mere normal besøgspraksis. Det 

er derfor meget glædeligt, at vi nu er nået så langt, og vi ser frem til at kunne byde jer indenfor igen. 

 

Med venlig hilsen 

 

  

 

 

 

Henning Clausen,  

Institutionsleder 

https://www.coronaprover.dk/Account/NemIdLogin?RequestPath=%2F

