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18. november 2021 

Vi passer på hinanden   

Kære pårørende. 

Som I sikkert har læst i pressen er der nu indført krav om coronpas for besøgende på plejehjem. 
Følgende retningslinjer er lige nu de gældende.  

Kravet om coronapas omfatter fællesarealerne hvortil offentligheden har adgang. Beboerens egen bolig 
er således ikke omfattet, men hvis besøgende skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde.  
  
Målgruppen for kravet om coronapas: 
  

 Kravet gælder besøgende fra 15 år op opefter (herunder frivillige)  
 Kravet gælder ikke fore nære pårørende: Ved nære pårørende forstås ægtefælle, faste 

samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, 
stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter 
omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en 
ægtefælle, samlever eller børn. 

 Kravet gælder ikke værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere.  
 Kravet ikke gælder dem, der udfører deres erhverv på matriklen fx frisører, fodterapeuter, 

håndværkere mv. 
 Kravet gælder ikke for personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et 

kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test  
  
Håndhævelse af kravet om coronapas: 

 Coronapas skal kun vises på forlangende af personalet. Hvis en besøgende ikke kan fremvise et 
coronapas, kan den pågældende bortvises. 

  

Opfordring til alle besøgende, lad jer teste inden besøg. 

 Selvom der, jf. ovenstående er en masse besøgende, der er undtaget for kravet om coronapas, 
så gælder der stadig en generel opfordring til alle besøgende på plejehjem og midlertidige 
pladser om at blive testet forud for besøg. 

  

Tøv ikke med at ringe, hvis I har spørgsmål. 

Pas godt på jer selv og på hinanden! 
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