Hvad betyder COVID-19-restriktionerne for socialt udsatte
børn og unge?
Restriktionerne i samfundet gælder også for sociale tilbud for børn og unge.
Men hverdagen skal stadig hænge sammen. Derfor gælder en række undtagelser for børn og unge. Her kan du læse, hvad restriktionerne kort fortalt betyder
for tilbuddene.

Forsamlingsloft
Forsamlingsloftet gælder ikke for daglige aktiviteter for udsatte børn og unge op
til 21 år. Til særlige arrangementer må man forsamles op til 50 personer ad gangen.
På sociale tilbud som f.eks. botilbud for børn og unge kan man stadig samles om normale aktiviteter i dagligdagen. Sociale tilbud er nemlig ikke omfattet af forsamlingsloftet på 5 personer, da det alene gælder for arrangementer, begivenheder og lignende.
Der gælder samtidig en særlig undtagelse fra forsamlingsloftet i forbindelse med arrangementer. Her må socialt udsatte børn og unge under 21 år med eller uden deres
familier forsamles op til 50 personer samtidig. Det gælder aktiviteter, som er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Det kan f.eks. være forskellige idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.
Arrangementer, der ikke falder ind under den beskrivelse, og arrangementer med unge
over 21 år er dog omfattet af forsamlingsloftet på 5 personer.
Ved arrangementer med op til 50 personer samlet, kan man eventuelt begrænse smitterisikoen ved at dele sig op i mindre grupper og begrænse kontakt mellem grupperne.
Der er også en undtagelse til forsamlingsloftet for medarbejdere på sociale tilbud. Almindelige og nødvendige aktiviteter på en arbejdsplads er undtaget fra forsamlingsloftet.
Forsamlingsbekendtgørelsen kan ses her.

Mundbind og visir
Beboere og brugere på et botilbud eller væresteder for børn og unge behøver ikke
at bære mundbind.
Kravet om, at alle skal bære mundbind eller visir på offentligt tilgængelige indendørs
arealer, gælder kun for medarbejdere og besøgende på sociale tilbud. Kravet gælder
kun sociale tilbud, hvor der er beboere eller brugere i risikogruppen. Og på beboerens
eget værelse/bolig er der ingen krav om mundbind.

Bekendtgørelsen om mundbind og de efterfølgende ændringer af bekendtgørelsen kan
ses her.
Ud over reglerne om mundbind og visir er der en række anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om brug af værnemidler i forskellige situationer. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

2 meters afstand
Afstandskravet på 2 meter er en anbefaling, ikke et krav
Afstandskravet på 2 meter gælder også på sociale tilbud for børn og unge. Men trods
navnet er der tale om en anbefaling. Dagligdagen skal stadig hænge sammen, men
man kan måske planlægge dagligdagen, så det er nemmere at holde to meters afstand
til hinanden. Del evt. beboerne eller brugerne op i mindre grupper i de daglige aktiviteter og sørg for plads, når det er nødvendigt at passerer hinanden.

Forebyg smitte
Begræns risikoen for smitte så godt som muligt
Generelt er det altid en god idé at huske sundhedsmyndighedernes anbefalinger om,
hvordan man forebygger smitte. Det gælder blandt andet om at vaske hænder, bruge
håndsprit, hoste og nyse i ærmet, holde afstand og bruge mundbind, hvis afstand ikke
er muligt. Og vigtigst af alt: Hvis en person har symptomer, så skal personen så vidt
muligt undlade at omgås andre mennesker.
Læs mere om forebyggelse af smitte på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

Besøgsrestriktioner
Alle beboere har ret til besøg, men antallet af besøgende kan være begrænset
I de fleste kommuner er der på grund af COVID-19 indført besøgsrestriktioner på sociale tilbud, som har beboere eller brugere i risikogruppen. Beboerne kan dog på indendørs arealer få besøg fra én nær pårørende og i nogle situationer også to faste besøgspersoner. Det er også muligt at modtage besøg indendørs i såkaldte kritiske situationer.
Besøgsrestriktionsbekendtgørelsen og de efterfølgende ændringer af bekendtgørelsen
kan ses her.
Den tilhørende orienteringsskrivelse om besøgsrestriktioner kan ses her.

Yderligere oplysninger




Socialstyrelsen har lavet retningslinjer for aktiviteter på socialområdet. Her
findes anbefalinger om begrænsning af smitterisiko, besøg, værnemidler og
meget andet. Læs retningslinjerne på Socialstyrelsens hjemmeside her.
Sundhedsstyrelsens hjemmeside om COVID-19 kan ses her.
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