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NOTAT 

 

Orientering til private interessenter - 15. december 20 

Som tidligere fremsendes her udvalgt information sendt til kommunerne om-

kring COVID19.  

 

Generelt 
 

 

Video fra webinar om besøgsrestriktioner den 8. december 2020 

KL og Styrelsen for Patientsikkerhed afholdt d. 8. december et webinar om 

besøgsrestriktioner og besøgsforbud. Optagelser fra webinaret samt materi-

ale fra dagen kan ses her: Materiale og optagelse fra KL og Styrelsen for 

Patientsikkerheds webinar om besøgsrestriktioner og besøgsforbud. 

 

Kommunikation med fokus på smitteforebyggelse 

På baggrund af den udbredte smitte med covid-19 har Sundhedsstyrelsen 

iværksat en målrettet kommunikationsindsats med fokus på smitteforebyg-

gelse i de enkelte kommuner. Kommunikationsindsatsen består af indryk i 

digitale og sociale medier. Der vil også være printannoncer i lokalaviser.  

  

Sundhedsstyrelsen anbefaler i den forbindelse, at de enkelte kommuner 

iværksætter en lokal kommunikationsindsats til at understøtte Sundhedssty-

relsens indsats. Som et bidrag til den lokale indsats har Sundhedsstyrelsens 

udarbejdet og samlet en pakke med informationsmaterialer, der kan benyt-

tes i kommunikationen til borgerne i kommunen. Materialepakken kan down-

loades her: https://we.tl/t-6Cn5snCeDU 

  

Der henvises i øvrigt til, at nyeste information og øvrige borgerrettede mate-

rialer om ny coronavirus/COVID-19 kan findes på www.sst.dk/corona.  

 

Der ligger også en række andre materialepakker til kommuner her, blandt 

andet materialer målrettet unge:  https://www.sst.dk/da/corona/Information-

til-fagpersoner/Materialepakker-til-kommuner 

  

 

Retningslinjer for arrangementer juleaften og nytårsaften 

Regeringen har indført to undtagelser til forsamlingsforbuddet på 10 perso-

ner, så der kan afvikles arrangementer med op til 50 personer i forbindelse 

med: 

– jule- og nytårsarrangementer den 24. og 31. december 2020 på sociale til-

bud og plejehjem og 

– julearrangementer for hjemløse og udsatte ensomme mennesker i perio-

den fra den 20. til og med den 25. december 2020.12.07 

.  
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NOTAT 

 

Information om dette kan findes på Social- op Indenrigsministeriets Q/A: 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opdateres-loebende-informati-

oner-om-coronavirus-og-socialomraadet-med-faqs/  

 

  

Socialområdet er en kritisk funktion 

KL har fået flere spørgsmål til, om der er dele af socialområdet, som ikke er 

kritisk funktion. Spørgsmålene har gået på, om der fx skal lukkes tilbud om-

kring aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse (jf. servicelo-

vens §§ 103-104) og ledsagerordning (jf. servicelovens § 97).  

 

Helt overordnet er socialområdet en kritisk funktion, og der er fortsat ikke 

hjemmel til at lukke tilbud ned.  

  

De nærmere rammer for hvad der er gældende kan fortsat findes på Social- 

og Indenrigsministeriets Q/A: https://sim.dk/nyheder/nyhedsar-

kiv/2020/mar/opdateres-loebende-informationer-om-coronavirus-og-social-

omraadet-med-faqs/  

Socialstyrelsens har lavet retningslinjer for, hvordan indsatserne kan vareta-

ges: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/genabning/generelle-

retningslinjer-1 
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