Oprettelse af isolationsboliger og visitation hertil.

Indledning
Jvf. lov nr. 872 af 14. juni 2020 får kommunerne ansvaret for at tilvejebringe isolationsfaciliteter, der skal
stå sikre, at enkelte borgere efter visitation kan tage ophold her, såfremt de ikke kan selvisolere sig i eget
hjem i forbindelse med smitte af COVID-19.
Odsherred kommune har i den forbindelse etableret to isolationslejligheder på adresserne
Møllebakken 46 lejlighed 8 (fra 25. juni 2020)
Møllebakken 46 lejlighed 6 (fra 15. juli 2020)
Der er mulighed for at oprette yderligere en lejlighed, hvis der viser sig behov herfor.

Formål
Formålet med isolation uden for hjemmet er at forebygge smittespredning fra personer med påvist COVID19, som ikke selv kan etablere velegnet selvisolation
Målgruppe
Målgruppen for tilbuddet om ophold på isolationsfaciliteter er voksne borgere, der er konstateret smittet
med COVID-19, som enten ikke udviser symptomer på smitte eller alene udviser lette symptomer, i højere
grad er selvhjulpen og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt
personale og som deler hustand med
1) Mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse
2) En eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge
myndighedernes anbefaling om isolation i hjemmet f. eks på grund af sociale problemer
eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller
3) En eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i dens anbefalinger til personer i øget risiko, som
det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.
Børn og unge under 18 år, der er konstateret smitte med COVID-19 og i øvrigt omfattet af målgruppen, kan
kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteter ifølge med en voksen fra samme husstand.
Personer, som ikke har bopæl, men opholder sig midlertidig i Danmark, herunder turister er også omfattet
af målgruppen for ophold på isolationspladserne.

Visitation
Selvisolation i eget hjem anbefales som udgangspunkt hos personer, som på trods af COVID-19, er raske
nok til at være hjemme og til eventuelt at blive behandlet hjemme. Formålet med selvisolation uden for

hjemmet er at forebygge smittespredning fra personer med påvist COVID-19, som ikke kan etablere
selvisolation i eget hjem.
Kriterierne for visitation til eksterne isolationsfaciliteter tages i brug, såfremt den smittede person ikke er i
stand til at etablere og gennemføre selvisolation. Med effektiv selvisolation i ”eget hjem” vurderes bl.a.
følgende;






At personen ikke forlader hjemmet
At personen har mulighed for at opholde sig og sove i separat værelse
At personen har adgang til separat toilet og badefaciliteter. Alternativ, at personen kan selv gøre
grundigt rent efter sig, når personen har anvendt toilet og badefacilitet
At personen kan holde afstand fra andre i husstanden, som er i øget risiko for at udvikle et alvorligt
sygdomsforløb med COVID-19
At øvrige hustandsmedlemmer kan forstå og samarbejde omkring isolationsopholdet i hjemmet

I Odsherred Kommune er det Sygehusvagten i Visitationen i Center for Omsorg og Sundhed telefon 59 66
5750, der visiterer borgere, der frivilligt ønsket at tage ophold på en opholdsfacilitet.
I dagtimer foregår dette via Sygehusvagten i Visitationen telefon 59 66 57 50 efterfølgende hos
Sygehusvagten i sygeplejen telefon 59 66 57 00 tast 6.
Visitation skal tage udgangspunkt i målgruppe- og visitationskriterierne samt kommunens kendskab til
borgerens samlede situation.
Orientering til borgeren
Borgeren skal orienteres om vilkårene for opholdet, herunder at










Opholdet er vederlagsfrit
Der påhviler borgeren at afholde udgift til forplejning
Der er ikke sundheds- og eller socialfagligt personale tilknyttet faciliteten
Der påhviler borgeren at følge gældende anbefalinger for selvisolation og forebygge
smittespredning
Borgeren opfordres til under opholdet at holde daglig kontakt til nære pårørende
Borgeren skal ved forværring af sygdom selv kontakte egen læge eller lægevagten
Borgeren i akut livstruende sygdom skal kontakte akuttelefonen 112
Den daglige rengøring af lejlighed påhviler borgeren
Borgeren kan opholde sig på isolationsfaciliteten indtil 48 timer efter symptomophør, såfremt
borgeren har udvist symptomer på COVID-19 og indtil 7 dage efter positiv test for COVID-19,
såfremt borgeren er asymptomatisk.

Praktiske oplysninger

Nøgler: opbevares og udleveres fra Visitation i Sygeplejen i samarbejde med Yrsas rengøring. Yrsas
rengøring henter nøglen på Solvognen og tager den med ud til isolationsbolig, og udleverer denne til
borger. Uden for åbningstid leveres nøglen Visitation i sygeplejen.
Rengøring
Det påhviler borgeren selv at gøre rent.
Kan borgeren ikke selv gøre dette, skal der bevilliges et antal timer fra hjemmeplejen efter gældende
visitationskriterier. Slutrengøring af lejlighed i forbindelse med fraflytning foretages af Yrsas rengøring,
herunder afspritning af overflader og opfyldning af linned mv. jf. rengøringsinstruks.
Skift af sengetøj, håndklæder
Det påhviler borgeren selv at skifte sengetøj, håndklæder mv.
Borgeren opfordres til at medbringe dyne, pude, sengetøj etc. Hvis dette ikke er muligt er der indgået et
samarbejde med Præstevænget, der leverer pude, dyne og andet linned.
I forbindelse med indflytning og fraflytning leveres sengetøj, håndklæder mv. fra Præstevænget (pakker
med linned, sprit, køkkenruller, toiletpapir afhentes af den hjemmehjælper, der foretages slutrengøring)
Hvis borgeren har brug for mere end det udleverede kontaktes Yrsas rengøring, der rekvirerer fra
Præstevænget og udleverer til borgeren.
Der udleveres i forbindelse med ibrugtagning af lejligheder(ne)
1 dyne
1 pude
Sengelinned
Håndklæder (3 hoved og 3 hale håndklæder)
Håndsprit ½ l.
Håndsæbe ½ l.
Toiletpapir
Køkkenrulle
Ved rengøring efter en borger hentes en pakke/sæk på Præstevænget ved, at kontakte Mette på tlf.
59665078 mellem 7-14 man-torsdag og 7-12 om fredagen.
Det brugte linned skal afleveres i sækken på Præstevænget hvor det efterfølgende vil blive sendt til vask.

Udlevering sprit
Se ovenstående

Udlevering af toiletpapir mv.
Se overstående

Mad
Det påhviler sig borgeren selv at sørge for forplejning enten via madordning eller indkøbsordning. Visitation
hertil sker via Visitationen

Tøjvask
Hvis der under opholdet bliver behov for tøjvask sker dette efter gældende visitationskriterier – det vil sige
henvisning til vaskeordning via Berendsen eller Trasbo A/S mod betaling.

Internet

Retningslinjer under ophold
Sundhedsstyrelsens informationsmateriale udleveres til borger ved indflytning og ligger tilgængeligt i
boligen.

