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Orientering til private interessenter -  5. november 
2020 

Som tidligere fremsendes her udvalgt information sendt til kommunerne om-
kring COVID19.  
 

Generelt 
 
Ikke krav om brug af mundbind i borgerens eget hjem 
Sundhedsministeriet har fremsendt følgende præcisering vedr. bekendtgø-
relse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren:  
 
”Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke ved levering af ydelser i 
borgerens eget hjem, eksempelvis hjemmepleje eller hjemmesygepleje.  
  
I tilfælde hvor disse ydelser ikke leveres i borgerens eget hjem, men i lokaler 
hvor offentligheden har adgang, vil kravet om brug af mundbind eller visir 
være gældende.  
  
Der gøres desuden opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer på 
dette område fortsat bør følges.” 
 
Sundhedsstyrelsens retningslinje om brug af værnemidler når der ikke er på-
vist eller mistanke om COVID-19 kan findes her.  
 
 
Retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mis-
tanke om COVID-19 
– Sundhedsstyrelsen har den 28. september skærpet retningslinjerne for 

brugen af værnemidler på sundheds- og ældreområdet og visse dele af 
socialområdet. Anbefalingen gælder for situationer med tæt kontakt, også 
situationer hvor der ikke er konstateret smitte eller er mistanke om smitte 
med ny coronavirus.  

– De nye retningslinjer erstatter den tidligere anbefaling om, at personalet 
skal bruge maske ved tæt kontakt over 15 minutter. I stedet anbefaler 
Sundhedsstyrelsen nu brug af ansigtsværnemidler i situationer, hvor det 
ikke er muligt at holde den fornødne afstand. Afstanden defineres til mini-
mum 1 meter og til 2 meter ved kontakt til de personer, som man ved er i 
øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19. 

– Den nye retningslinje kan findes her: https://www.sst.dk/da/Nyhe-
der/2020/Nu-skal-masker-bruges-langt-oftere-paa-sygehuse_-plejehjem-
og-ved-laegen 
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Materialer på flere sprog 
Sundhedsstyrelsen har i arbejdet med forebyggelse af smitte med ny coron-
avirus en særlig forebyggelsesindsats rettet borgere med etnisk minoritets-
baggrund.  
 
De skriftlige materialer om forebyggelse af smitte, herunder hvordan man 
skal forholde sig som smittet eller nær kontakt, kommer i form af pjecer, one-
pagers og plakater samt grafikker, der bruges på sociale medier. De ikke-
skiftbaserede materialer består af Sundhedsstyrelsens dansksprogede infor-
mationsfilm, der enten er tekstet på fremmedsprog eller har fået speak med 
fremmedsprog. 
 
Samtlige oversatte materialer på alle sprog findes her: 
https://www.sst.dk/da/corona/Yderligere-information/Information-paa-andre-
sprog 
 
Derudover kan I bruge nedenstående links for et overblik over materialer på 
udvalgte sprog: 
Tyrkisk: https://www.sst.dk/da/corona/Materialer?Sprog={D7C8D943-F691-
4AC3-8B87-96CEF11C6C88} 
Arabisk: https://www.sst.dk/da/corona/Materialer?Sprog={197CA1AA-92A9-
4161-8A2E-811CB890CB9D} 
Somali: https://www.sst.dk/da/corona/Materialer?Sprog={F10D1803-9419-
467C-A0BB-57B79AA599F3} 
Urdu: https://www.sst.dk/da/corona/Materialer?Sprog={9DD0028C-6560-
4237-BE21-D6D534DDCA3C} 
 
I løbet af uge 45 oversætter Sundhedsstyrelsen digitale bannere med anbe-
falinger for smitteforebyggelse til fire forskellige sprog, hhv. tyrkisk, arabisk, 
somali og urdu.  
 
 
Ny lempelse for håndspritdispensere trådte i kraft søndag den 1/11 

./. Der er udstedt ændring til bekendtgørelse vedr. opsætning af håndspritdi-
spensere. Bekendtgørelse og vejledning er vedlagt.  
Ikrafttræden den 1. november 2020.  
 
Det er mange steder et ønske og en fordel at have så store håndspritdispen-
sere, at genopfyldning flere gange om dagen kan undgås.  
 
Der ændres nu i reglerne for opstilling af håndspritdispensere, som er an-
bragt ud fra et sundhedsmæssigt hensyn, men sådan at de brandmæssige 
hensyn tillige kan tilgodeses bedst mulig. Derfor følger med lempelserne for 
større beholdere også en række sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagtta-
ges.  
 
Det primære formål med ændringen er at give mulighed for at opsætte hånd-
spritdispensere med et større rumindhold på helt op til 25 liter end den ene 
liter, en dispenser i dag må indeholde. Muligheden gives kun i områder uden 
for flugtvejene i bygninger. Dvs. at der også fremover kun må fyldes 1 liter i 
dispensere i flugtvejene, f.eks. nogle indgangspartier. Dispenserne bør dog 
altid tilpasses det aktuelle brug.  
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Samtidig indføres der visse lempelser for lokal opbevaring af håndsprit på op 
til 800 liter til brug for udskiftning eller genopfyldning af håndspritdispensere, 
der er opsat på f.eks. en skole, et fritidshjem, institution eller virksomhed. 
Vær opmærksom på, at der stilles en række krav til rummet, hvor håndsprit-
ten opbevares, bl.a. skal det være aflåst, og der stilles krav til håndtering af 
håndspritten. 
 
Samtidig indføres et nyt bilag E om håndspritdispensere i vejledningen, hvor 
regler og retningslinjer er samlet. Det findes fra side 104-110 i vejledningen. 
 
 
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet 
Sundhedsstyrelsen har opdateret sine Retningslinjer for håndtering af CO-
VID-19 i sundhedsvæsenet. 
 
 
Sundhedsstyrelsens gode råd om brug af mundbind og informations-
materiale 
Sundhedsstyrelsen har opdateret deres informationsmateriale vedr. anven-
delsen af mundbind: https://www.sst.dk/da/corona/forebyg-smitte/mundbind-
og-barrierer 
 
Ligeledes er informationsmateriale, plakater mv.  opdateret.  Materiale mv. 
kan findes her: https://coronasmitte.dk/-/media/mediefiler/corona/infografik-
ker/plakat_a3_mund-
bind.pdf?la=da&hash=E9F516A9F3856848DBE73EA460AE1CB891C16F2
E 
 
 
Socialområdet 
Socialministeriets Q&A om covid-19 
Social- og Indenrigsministeriet har opdateret sin Q&A om covid-19, hvor mi-
nisteriet løbende besvarer spørgsmål og orienterer om indsatsen mod covid-
19 på socialområdet. 
 
Find Q&A’en her: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opdateres-
loebende-informationer-om-coronavirus-og-socialomraadet-med-faqs/#faq 
 
 
Opdaterede retningslinjer på socialområdet 
Socialstyrelsen har lavet opdaterede retningslinjer for håndtering af COVID-
19 på socialområdet. Retningslinjerne er revideret på tværs som følge af de 
nye tiltag mod COVID-19 om bl.a. brug af mundbind og skærpelse af for-
samlingsforbuddet. 
 
Retningslinjerne er opdateret på baggrund af bekendtgørelse om krav om 
mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af social-
området i forbindelse med håndtering af covid-19 og bekendtgørelse om for-
bud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og 
lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19. 
 
Retningslinjerne er endvidere konsekvensrettet fsva. henvisninger til Sund-
hedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19. 
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De opdaterede retningslinjer kan findes her: https://socialstyrelsen.dk/fi-
ler/tvaergaende/corona/retningslinjer-for-handtering-af-covid-19-pa-soci-
alomradet-7-udgave-t.pdf  
 
Der er tilføjet en * ud for de afsnit, som er ændret. 
 
 
Værnemidler til private tilbud 
KL har tidligere i direktørmail nr. 32 af 23. marts beskrevet retningslinjer ved 
mangel på værnemidler på private tilbud på det specialiserede socialom-
råde.  
 
Udgangspunktet dengang som nu er, at private leverandører af sociale tilbud 
på det specialiserede socialområde selv skal forsøge at skaffe de nødven-
dige Covid-19-relaterede værnemidler til deres ansatte. 
 
KL antager, at dette nu i vidt omfang bør være muligt, set i lyset af, at det for 
stort set alle værnemidler gælder, at der ikke aktuelt er mangel i Danmark.  
  
I følgende ministersvar uddybes arbejdsgangen for private tilbud: 
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/SOU/spm/445/index.htm. 
 
Hvis det mod forventning ikke kan lade sig gøre for et privat/selvejende til-
bud at skaffe de nødvendige værnemidler, skal tilbuddet kontakte den lager-
ansvarlige i den kommune, hvor tilbuddet er beliggende. Den lageransvar-
lige kan hjælpe ved enten omfordeling af kommunens egen lagerbeholdning 
eller med kontakten ind til Lægemiddelstyrelsen. Hvis der opstår udfordrin-
ger i denne proces, kan der rettes henvendelse direkte til Lægemiddelstyrel-
sen på mailadresse: K-logistik-COVID19-MU@dkma.dk  eller på telefon: 
51238956.  
 
 
Værnemidler til hjælpere for borgere, som modtager kontant tilskud til 
ansættelse af hjælpere eller borgerstyret personlig assistance (BPA) 
KL anbefaler to forskellige procedurer, afhængig af, om borgeren/tilskuds-
modtageren selv er arbejdsgiver for hjælperne, eller om borgeren/tilskuds-
modtageren har indgået aftale med en forening eller privat virksomhed, der 
er godkendt af socialtilsynet, om, at tilskuddet overføres til foreningen eller 
den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. 
 

1. Hvis borger/tilskudsmodtager selv er arbejdsgiver 
KL anbefaler, at kommunerne videregiver følgende information til borgere, 
som modtager kontant tilskud til ansættelse af hjælpere eller borgerstyret 
personlig assistance om nødvendige værnemidler til borgerens hjælpere, i 
de tilfælde, hvor borgeren/tilskudsmodtageren selv er både arbejdsleder og 
arbejdsgiver for hjælperne: 
 
Hvis borgeren er under mistanke for eller bliver syg med COVID-19, skal 
borgeren eller den, der er tilskudsmodtager i ordningen, henvende sig til 
sagsbehandleren i kommunen for at borgerens hjælpere kan få udleveret de 
værnemidler, som er nødvendige, fordi borgeren er under mistanke for eller 
syg med COVID-19. 
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Hvis sagsbehandleren i kommunen modtager en henvendelse fra en borger 
eller tilskudsmodtager om, at borgeren mistænkes for, eller har verificeret 
COVID-19 skal sagsbehandleren kontakte kommunens lagerdataansvarlige 
person med henblik på at borgeren eller tilskudsmodtageren kan få udleve-
ret nødvendige værnemidler til hjælperne.  
 

2. Hvis borger/tilskudsmodtager har indgået aftale om at ovedrage sit 
arbejdsgiveransvar 

Private virksomheder og foreninger, der varetager arbejdsgiverfunktioner i 
hjælperordninger, skal som udgangspunkt selv forsøge at skaffe de nødven-
dige Covid-19-relaterede værnemidler til hjælperne.  
 
Regningen for køb af værnemidler skal efterfølgende sendes til kommunen 
og dækkes jf. udmålingsbekendtgørelsens regler (§ 7 eller § 10). 
 
Hvis virksomheden/foreningen ikke kan skaffe værnemidlerne, skal borgeren 
som beskrevet ovenfor kontakte sin sagsbehandler og proceduren beskrevet 
under punkt 1 skal anvendes. 
 
 
 
 
 


