Att.:
Besøgende på plejehjem, bosteder, sociale tilbud, Rehabiliteringsog Genoptræningspladser m.v. i Furesø Kommune
Orientering om skærpelse af krav om coronapas for besøgende på sociale
tilbud og plejehjem m.v.
Efter forelæggelse for Folketingets Epidemiudvalg har social- og
ældreministeren udstedt en krav om coronapas på Social- og Ældreministeriets
område i forbindelse med håndtering af covid-19. Bekendtgørelsen træder i
kraft mandag den 29. november 2021. Med bekendtgørelsen skærpes reglerne
om coronapas for besøgende.
Bekendtgørelsen medfører, at besøgende på sociale tilbud og plejehjem m.v.
skal kunne vise et coronapas, når de kommer på besøg.
Coronapasset skal kunne forevises til personale eller andre personer tilknyttet
lokalet eller lokaliteten, eller der kan ske automatisk scanning af QR-koden i
appen ”Coronapas”, jf. nedenfor under definition af coronapas.
Hvis en besøgende ikke kan fremvise et coronapas, kan den pågældende
bortvises, jf. dog ikke personer som er omfattet af fritagelse.
Det bemærkes, at kravet om coronapas kun omfatter lokaler og lokaliteter,
hvortil offentligheden har adgang. Det vil sige, at beboerens egen lejlighed eller
eget værelse ikke vil være omfattet, men hvis besøgende skal passere gennem
fællesarealer indendørs eller udendørs, vil kravet gælde.
Definition af coronapas
1. Du kan få et coronapas, hvis du er tidligere smittet (inden for de
seneste seks måneder), er vaccineret
2. eller testet negativ med en PCR-test der er højst 72 timer gammel
(tidligere 96 timer)
3. og for hurtigtest (antigentest) der er højst 48 timer gammel (tidligere 72
timer).
I vedlagte brev fra Sundhedsministeriet er fastlagt detaljer om det fulde
anvendelsesområde på ældre - og socialområdet, om coronapassets gyldighed
og om personer fritagelse fra kravet om coronapas.
Selvom du har et gyldigt coronapas
Har du et gyldigt coronapas, men føler du dig sløj inden besøg på plejecenter,
Rehabiliteringsenhed, bosted, socialt tilbud m.v. bør du lade dig teste
umiddelbart inden besøget.
•
•
•
•

Bliv hjemme, hvis du føler dig sløj eller har symptomer der kunne være
corona. influenza eller andre smitsomme sygdomme.
Bliv testet inden du kommer på besøg – og tjek svaret
Hold afstand til andre, når du kan og sørg for god håndhygiejne.
Brug mundbind eller visir: Vær opmærksom på, at der også pr. 29.
november 2021 er indført krav om at besøgende på plejecentre,
Rehabiliteringscentre, Sociale tilbud, bosteder m.v. skal bærer mundbind

I Furesø Kommune kan du blive testet følgende steder:
•

PCR-test (podning i halsen) i Farum Arena. Der skal bestilles tid på
coronaproever.dk

29. november 2021
E-mail: lmg3@furesoe.dk
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-18

•

Kviktest i Værløse bag ved rådhuset. Åbent uden tidsbestilling på hverdage
fra kl. 8-20 og i weekender fra kl. 10-18.

Venlig hilsen
Lisbeth Marie Grøndahl
Hygiejnesygeplejerske, Corona-teamet
Furesø Kommune
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