
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
Kære pårørende 
                
Helsingør Kommune har endelig modtaget den glædelige nyhed, som vi alle har ventet på så 

længe. Styrelsen for Patientsikkerhed har informeret os om, at de skærpede besøgskrav på pleje-

hjemmene, ophører. Det betyder i praksis, at beboerne må få besøg af dem, de gerne vil se, og 

ikke længere skal vælge få nære kontakter.  

 

Vi vender desværre ikke helt tilbage ”til de gode gamle dage” lige med det samme, og Sundheds-

styrelsens generelle retningslinjer om at holde afstand, bruge mundbind, have god håndhygiejne 

og, at vi ikke samles mere end fem personer, er uændrede.  

 

Det betyder, at når I kommer på besøg, skal I bære mundbind på fællesarealerne, når I går igen-

nem fællesarealerne på vejen til boligen. 

 

Vi anbefaler, at der bæres mundbind under hele besøget. 

 

Ved besøget i beboerens egen bolig, anbefales det, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at 

holde 2 meters afstand overholdes, og vi beder jer derfor om at være opmærksomme på boligens 

størrelse, når I planlægger, hvor mange der kan komme på besøg i boligen. Besøgende har fort-

sat ikke mulighed for at opholde sig på fællesarealerne.  

 

Vi anbefaler, at pårørende og besøgende lader sig teste inden besøget.  

Hver enkelt plejehjemsleder skriver til jer, hvis der er særlige forhold på plejehjemmet, der gør 
sig gældende, eksempelvis jeres medvirken til at spritte af efter besøget. 

Ved besøg hos jer eller en gåtur i det fri, gælder fortsat de samme retningslinjer, som I har været 
vant til. Ligesom I skal vide, at der ikke er ændret på de sundhedsfaglige retningslinjer for perso-
nalet, som skal bære værnemidler og holde afstand. 
 
Vi glæder os til, at I kommer på besøg!  
 

Plejehjemmene er netop nu i gang med at planlægge en fejring af den dejlige tid, vi går i møde.  
 
 

Med venlig hilsen 

 
Margrethe Kusk Pedersen 
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Skriv sikkert til Helsingør Kommune via Digital post på www.borger.dk eller www.virk.dk.  

På www.helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler 

personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver. 
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http://www.virk.dk/
http://www.helsingor.dk/databeskyttelse

