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Kære medlemmer i målgruppepartnerskaberne på socialområdet og
partnerskaberne på ældreområdet
Som I formentlig allerede har set i medierne har Epidemikommissionen
indstillet til regeringen, at COVID-19 igen betegnes som en samfundskritisk
sygdom, og at der indføres krav om coronapas på udvalgte områder i
samfundet, herunder for besøgende på sociale tilbud og plejehjem m.v.
Regeringen har forelagt dette for Epidemiudvalget, og jeg udsteder nu en
bekendtgørelse, der indfører dette krav om coronapas. I kan læse mere i
vedlagte orienteringsskrivelse.
Som det fremgår af orienteringsskrivelsen, vil følgende personer være undtaget
fra kravet:
•

Børn under 15 år.

•

Nære pårørende.

•

Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og
brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af
bekendtgørelsen.

•

Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af
et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få
foretaget en covid-19-test, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Kravet om coronapas vil kun gælde for besøgende med de nævnte
undtagelser. Dermed vil kravet ikke gælde for beboere, brugere og ansatte.
Kravet vil heller ikke gælde for frivillige eller for personer, der leverer varer eller
tjenesteydelser til det pågældende sted. Dette skyldes, at disse personer i
udgangspunktet ikke kan anses som besøgende.
Epidemikommissionen har i den forbindelse dog indstillet, at ansatte, frivillige
m.v. på steder, der er omfattet af krav om coronapas, opfordres til selv at leve
op til kravet. Dette er jeg helt enig i og vil derfor kraftigt opfordre hertil. Og jeg
vil samtidig gerne bede jer om at videregive denne opfordring til jeres
medlemmer m.v.
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Som tidligere er I selvfølgelig velkomne til at vende tilbage til os i ministeriet,
hvis vi kan være behjælpelige med noget i forhold til formidling, uklarheder og
andet.
Med venlig hilsen
Astrid Krag
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