Oversigt over kriseledelsens beslutninger og udmøntning af midlertidig
afvigelse af lovgivning, kommunale standarder og politiske beslutninger
(opdateret 17.04.20 -MLL)

Nedenstående skema viser de ændringer, der er besluttet i kriseledelsen samt i krisestabene i forbindelse med opretholdelse af driften på de
samfundskritiske og livsvigtige leverancer. I skemaet beskrives beslutninger og udmøntninger, hvor der sker ændring fra gældende lovgivning, normal
kommunal standard eller politisk beslutning.
I bilag 1 ses oversigt over de samfundskritiske og livsvigtige leverancer.

Ældre og Handicap
Gældende lovgivning,
kvalitetsstandard eller
anden politisk beslutning
Oprindeligt statslige
puljemidler.
I 2017 overført til
bloktilskuddet og herefter
en del af det faste budget.

Gældende lovgivning,
kvalitetsstandard eller
anden politisk beslutning

Hjemmel til ændring

Beslutning i kriseledelsen

Udmøntning af beslutning på fagområdet samt
beslutninger truffet af krisestaben

Bekendtgørelse om
begrænsning af
rettigheder på
sundheds- og
ældreområdet i
forbindelse med
håndtering af
Coronavirussygdom
2019 (COVID-19)
Hjemmel til ændring

Midlertidig suspendering af klippekort i
hjemmeplejen.
Beslutningen omfatter borgere, hvor det er
forsvarligt at suspendere ydelserne.
Der ydes efter en individuel vurdering stadig
praktisk hjælp til plejekrævende borgere.

Beslutningen er udmøntet i forhold til alle
borgere, der modtager klippekort i
hjemmeplejen.

Beslutning i kriseledelsen

Udmøntning af beslutning på fagområdet samt
beslutninger truffet af krisestaben

Alle de berørte borgere er orienteret om
beslutningen.

Oprindeligt statslige
puljemidler
I 2019 overført til
bloktilskuddet og herefter
en del af det faste budget.

Servicelovens § 83 og 83A
Kvalitetsstandarder for
personlig pleje, praktisk
støtte og rehabilitering
efter Servicelovens § 83 og
§ 83 A. Godkendt i Byrådet
26. februar 2020.
Servicelovens § 83
Personlig pleje, praktisk
støtte og rehabilitering
efter Servicelovens § 83 og
§ 83 A. Godkendt i Byrådet
26. februar 2020.

Servicelovens § 97
Kvalitetsstandard for
ledsageordning efter
Servicelovens § 97.

Bekendtgørelse om
begrænsning af
rettigheder på
sundheds- og
ældreområdet i
forbindelse med
håndtering af
Coronavirussygdom
2019 (COVID-19)
Bekendtgørelse om
begrænsning af
rettigheder på
sundheds- og
ældreområdet i
forbindelse med
håndtering af
Coronavirussygdom
2019 (COVID-19)

Midlertidig suspendering af klippekort på
plejecentre.
Beslutningen omfatter borgere, hvor det er
forsvarligt at suspendere ydelserne.
Der ydes efter en individuel vurdering stadig
praktisk hjælp til plejekrævende borgere.

Beslutningen er udmøntet i forhold til alle
borgere, der modtager klippekort på plejecentre.

Midlertidig suspendering af hjælp til daglige
praktiske aktiviteter og rengøring.
Beslutningen omfatter borgere, hvor det er
forsvarligt at suspendere ydelserne.
Der ydes efter en individuel vurdering stadig
praktisk hjælp til plejekrævende borgere.
De borgere, der ønsker det, tilbydes
rengøringshjælp fra den godkendte private
leverandør ”rengøringskælderen”.

Beslutningen af udmøntet i forhold til borgere,
som udelukkende får praktisk hjælp i form af
rengøring leveret af kommunalt ansatte
medarbejdere.

Bekendtgørelse om
begrænsning af
rettigheder på
sundheds- og
ældreområdet i
forbindelse med
håndtering af
Coronavirussygdom
2019 (COVID-19)

Midlertidig suspendering af hjælp til daglige
praktiske aktiviteter og rengøring.
Beslutningen omfatter borgere, hvor det er
forsvarligt at suspendere ydelserne.
Der ydes efter en individuel vurdering stadig
praktisk hjælp til plejekrævende borgere.

Beslutningen er udmøntet i forhold til borgere,
som får hjælp til hverdagens aktiviteter.
Hverdagens aktiviteter er eksempelvis: Guidning
i anvendelse af kommunikationsudstyr og
teknikker, håndtering af post, støtte til at holde
struktur i hverdagen.

Bekendtgørelse om
mulighed for
midlertidig fravigelse af
forpligtelser for det
offentlige og af privates

At ledsagerordningen efter servicelovens § 97
sættes i bero midlertidigt.
Borgerne informeres skriftligt og får i brevet
henvisning til, hvor der kan hentes hjælp, hvis

Alle de berørte borgere er orienteret om
beslutningen.

Alle de berørte borgere er orienteret om, at de i
stedet kan modtage rengøringshjælp fra den
godkendte private leverandør
”rengøringskælderen”.

Myndigheden har jf. beslutningen vurderet
sagerne og har ud fra en konkret vurdering
undtaget de borgere, hvor en suspendering ikke
blev skønnet hensigtsmæssig.
Beslutningen er udmøntet ved skrivelse til de
berørte borgere, der i brevet får angivet,
 At de ikke anvendte timer bliver opsparet.
 Kontakt ved ændrede behov.

Godkendt i Byrådet 30.
oktober 2019. (sammen
med de øvrige standarder
på handicap og
socialpsykiatriområdet)

rettigheder over for det
offentlige på
socialområdet som led i
håndtering af COVID-19

det bliver nødvendigt. Borgere i
ledsageordning er i risikogruppen og skal
derfor undgå unødig kontakt med andre.



Styrelsen for
Patientsikkerhed har på
baggrund af
bekendtgørelse nr. 215
udstedt et påbud til alle
landets
kommunalbestyrelser
om at udstede forbud
mod besøgendes
adgang til kommunale
og private plejehjem,
kommunale og private
bosteder mv.

Kriseledelsen har konstateret og besluttet, at
der er udstedt/udstedes forbud mod
besøgendes adgang til kommunale og private
plejehjem, kommunale og private bosteder
mv. – jfr. det udstedte påbud fra Styrelsen for
Patientsikkerhed.

Beslutningen er udmøntet via:
 Orienteringsopslag på skanderborg.dk
 Orienteringsopslag ved indgangene ved de
kommunale plejecentre og botilbud
 Orientering til de enkelte kontraktområder
om, hvordan de skal forholde sig.

Kriseledelsen konstaterer at man er udfordret
i forhold til pårørende på Sølund – her er der
et stort ønske om, at man kan besøge sine
handicappede familiemedlemmer.

Besøgsforbuddet omfatter ikke besøg til døende
eller kritisk syge.

Bekendtgørelse 372 af
4. april 2020 modtaget
fra Social- og
Indenrigsministeriet
den 5. april.
Bekendtgørelsen
pålægger
kommunalbestyrelsen
at indføre midlertidigt
besøgsforbud på

Kriseledelsen vedtog,
at tilbud efter almenbolig lovens § 105 med
hjælp efter servicelovens § 85 i forhold til
reglerne om besøgsrestriktioner sidestilles
med botilbud efter servicelovens § 108, hvis
målgruppen er sammenlignelig og der er tale
om et tilbud med døgndækket personale.

hvor de kan hente alternativ hjælp fra
frivillige.

Kriseledelsen vedtog, at der holdes fast i
praksis på Sølund, og at praksis dermed
fortsætter i overensstemmelse med det
gældende påbud om, at vi ikke kan tillade
besøg på vores institutioner.
Beslutningen er udmøntet via:
 Orienteringsopslag på skanderborg.dk
 Orienteringsopslag ved indgangene ved de
kommunale botilbud
 Orientering til de enkelte kontraktområder
om, hvordan de skal forholde sig.
 Orienteringsskrivelse sendt til de pårørende
Besøgsforbuddet omfatter ikke besøg til døende
eller kritisk syge samt i andre kritiske situationer,

hovedparten af de
offentlige og private
tilbud efter
serviceloven.

der opstår, fordi beboeren har en kognitiv
funktionsnedsættelser og derfor har svært ved at
forstå og acceptere formålet med besøgsstoppet.
Jf. bekendtgørelsen vurderer og beslutter
tilbuddets ledelse, om der er tale om en for
borgeren kritisk situation, som nødvendiggør et
besøg. Ledelsen træffer beslutningen på
baggrund af en konkret individuel vurdering af
situationen, kendskabet til beboeren og dennes
forhold til forældre og andre nære pårørende.

Der kan gøres
undtagelser i kritiske
situationer, så besøg
kan tillades. Dette er
beskrevet i en
ministeriel
orienteringsskrivelse.
Bekendtgørelse 394 af
7. april 2020 modtaget
den 8. april tydeliggør,
at tilbud efter
almenbolig lovens §
105 med hjælp efter
servicelovens § 85 også
er omfattet af
besøgsforbuddet.
KL har præciseret, at
kommunen ikke kan
lukke generelt for
tilbud efter
servicelovens § 103 og
104.
Det har Skanderborg
kommune tidligere
besluttet, for at følge
påbud om at lukke alle
funktioner ned for at
hindre smittespredning.
Der skal laves en

Kriseledelsen vedtog, at der gennem bostøtte
eller sagsbehandler sikres kontakt til alle
visiterede borgere i perioden.

Generelt er de almindelige fysiske rammer for
aktivitets og samværstilbuddene lukket ned.
Der er en stor opmærksomhed på løbende
konkret og individuel vurdering af borgernes
tilstand og situation - herunder deres behov for
aktiviteter og samvær.
Bostederne Skanderborg:
I Bostederne Skanderborgs botilbud er der efter
borgernes behov og ønsker samvær og aktiviteter
som kan rummes inden for tilbuddenes rammer.
Der er også gå-og køreture ud af botilbuddene.

konkret individuel
vurdering.
Sideløbende har Region
Midt, Horsens sygehus
bedt kommunen om at
lukke ned for
aktiviteterne i
Sundhedshuset. Derfor
kan der ikke i perioden
være aktivitet i
”Væksthuset”. Hvis det
vurderes, at der er
personer, som vanligt
modtager tilbud efter
§103 og 104, som ikke
kan undvære et sådan
tilbud uden at få en
betydelig forværring af
sit funktionsniveau,
åbnes der op for, at der
kan gives tilbud.
Tilbuddene skal
etableres således, at
retningslinjerne for at
samles på maks. 10
personer og med
behørig afstand kan
overholdes.

Bostederne Skanderborgs Støttecenter har hver
dag aktivitets- og samværstilbud på Poul La Cours
Vej for de borgere, som ikke kan undvære deres
aktivitets- og samværstilbud. Alle de øvrige
borgere kommer et par gange om ugen efter en
fastlagt plan. Ovenstående suppleres af den
almindelige bostøtte samt kommunikation via
Skype og telefon.
En del af Aktivitetscenter Skanderborg (fysisk
placeret på Sølund) er stadig åben for nogle få
borgere fra Sølund, der ikke kan rumme brud på
deres almindelige dagsrytme.
Socialpsykiatriens beskæftigelsestilbud (Zig Zag)
Der er lavet et rul, som sikrer at borgerne er i
tilbuddet en gang om ugen. Dette suppleres af
daglige opkald/kontakt til borgerne.
Socialpsykiatrien aktivitets- og samværstilbud
For at mindske smitterisikoen er der fokus på
individuelt samvær og kontakt med borgerne.
Der arbejdes med aktivitet og samvær i
forbindelse med den bostøtte, som borgeren
modtager. Med afsæt i borgernes individuelle
ønsker er der mulighed for et dagligt opkald via
Skype eller telefon. Der er altid mulighed for at
kontakte en medarbejder.
På Sølund er der arbejdet med at etablere nye
rammer, hvor aktiviteterne og samværet kan
foregå: Det betyder:

- At en væsentlig del foregår i de enkelte
boenheder, hvor personalet er blevet suppleret
med personale fra Sølunds aktivitetstilbud.
- At der er etableret mindre aktivitets og samværs
tilbud på mindre lokationer på Sølund.
- At der er etableret individuelle tilbud til de
borgere, som har behov for stor afskærmning.
Bekendtgørelse om
midlertidig tilladelse til
kommunale
hjemmesygeplejersker
til at
udøve udvalgte former
for lægevirksomhed i
forbindelse med
håndtering af
Coronavirussygdom
2019 (COVID-19.

Kriseledelsen vedtog at give de kommunale
hjemmesygeplejersker midlertidig tilladelse til
at udøve
lægevirksomhed jf. nedenfor 1)—5), dog
således, at det interne planlægningsarbejde
sættes igang, og Kriseledelsen informeres,
inden lægevirksomheden iværksættes.
Den midlertidige tilladelse gives indtil
udgangen af juni måned 2020. Tilladelsen
gives til at udføre følgende lægevirksomhed:
1) pneumokokvaccinationer, under
hensyntagen til at der skal være adrenalin til
rådighed med henblik på behandling af
eventuelt akut allergisk chok,
2) udtagelse af kapillærblodprøver og
veneblodprøver,
3) anlæggelse af perifert venekateter,
4) anlæggelse af katetre igennem urinrør med
henblik på tømning af urinblæren samt
skylning af allerede lagte urinkatetre, og
5) udførelse af intravenøs væskebehandling
med isotoniske væsker.

Udøvelsen af den oplistede lægevirksomhed
afventer retningslinjer fra Styrelsen for
patientsikkerhed, hvorefter der udformes lokale
kliniske instrukser og tilrettelægges
kompetencegivende uddannelse af navngivne
sygeplejersker.
Det interne planlægningsarbejde
sættes igang, og Kriseledelsen informeres, inden
lægevirksomheden iværksættes.

IT, Økonomi og Innovation
Gældende lovgivning,
kvalitetsstandard eller
anden politisk beslutning

Hjemmel til ændring

Beslutning i kriseledelsen

Udmøntning af beslutning på fagområdet samt
beslutninger truffet af krisestaben
Opgradering af antal licenser (VPN licenser, gratis
i 2 md.), så alle kan komme på ekstern fra. Der er
sket en fordobling fra 750 til 1.500 samtidige
brugere.
Vi har i en periode været oppe på ca. 900
samtidige brugere, som arbejder hjemme fra.
Aftaler på rengøring og persontransport.
Der er indgået aftale med HB-care
(persontransport) om reduceret betaling, mens
der ikke køres borgere.
Der er indgået aftale med vores
rengøringsselskab om andre rengøringsopgaver
men institutionerne er lukket. (Hovedrengøring
m.m.)

Fremrykning af betalingen af fakturaer
(Fremrykning af 44 mio. kr. Er sendt som en
byrådsinfo)
Kriseledelsen vedtog, at godkende en foreslået
udmelding vedrørende informationssikkerhed
– dog således, at den forinden udsendelse
præciseres i forhold til, at begrænsningerne i
forhold til at anvende private konti alene
gælder borgerkontakt og at kravet om
overholdelse af tavshedspligt også gælder ved
hjemmearbejde.

Der er udsendt følgende udmelding
(beredskabsmeddelelse) vedrørende
informationssikkerhed:
Husk, at informationssikkerhedsreglerne også
gælder, når du arbejder hjemmefra.
I kontakten med borgerne skal du kun bruge de
værktøjer og kommunikationskanaler, som er
godkendt til borgerkommunikation i

Installationen af Microsoft Teams til erstatning
af Skype påbegyndes.

Skanderborg kommune.
Det betyder, at du må bruge telefonen, digital
post, Skype for Business samt fagsystemer
(eksempelvis Aula), hvis de understøtter direkte
kommunikation.
Det betyder også, at værktøjer, der involverer
brug af private konti, ikke er tilladt til
borgerkommunikation – f.eks. FaceTime,
iMessage, Facebook Messenger, WhatsApp. Det
gælder også, selv om du bruger værktøjerne fra
din arbejdstelefon.
Hvis du har behov for hjælp til at anvende Skype
for Business til borgerkommunikation, kan du
skrive til Karsten Karlsen i IT,
Digitalisering og Forretningsudvikling
(Karsten.karlsen@skanderborg.dk), som kan
vejlede dig i mulighederne.
Du skal også huske din tavshedspligt (dvs. holde
fortrolige oplysninger fortrolige), når du arbejder
hjemme. Hvis børn og måske også
din partner er hjemme, skal du være opmærksom
på, hvordan du taler med kolleger eller borgere i
telefonen eller via Skype.
Inden ibrugtagelses skal systemet testes og der
skal udarbejdes vejledninger m.m. Forventet
ibrugtagelse på byrådsmødet den 29. april.

Beskæftigelse og Sundhed
Gældende lovgivning,
kvalitetsstandard eller
anden politisk beslutning

Hjemmel til ændring

Beslutning i kriseledelsen

Udmøntning af beslutning på fagområdet samt
beslutninger truffet af krisestaben

Genoptræningsvisitationen Årsagen er, at
jf. § 140 stk. 4
kommunen skal
anvende den
behandlings- og
personalemæssige
kapacitet, der frigøres
som følge af en
beslutning om at se
bort fra 7-dagesfristen,
til behandling af
patienter med
livsnødvendige, kritiske
og akutte støttebehov,
herunder patienter
med
Coronavirussygdom
2019 (COVID-19), jf.
bekendtgørelsens § 5,
stk. 2.

Vi vil se bort fra fristen på syv kalenderdage for
tilbud om opstart af genoptræning efter
udskrivning fra sygehus med en
genoptræningsplan efter sundhedsloven.

Genoptræningsvisitationen Årsagerne er at
jf. § 140 stk. 4
nedbringelse af
smitterisikoen, og at
kommunen skal
anvende den
behandlings- og
personalemæssige
kapacitet, der frigøres
som følge af en
beslutning om at
nedsæt omfanget og
typen af genoptræning,
til behandling af
patienter med
livsnødvendige, kritiske

Serviceniveauet på genoptræning er midlertidigt
sænket. Vi vil kun varetage genoptræning af
borgere som opfylder kriteriet, at det er kritisk
funktion- som kan betyde, at en person får et
uopretteligt funktionsevnetab jf. SST
retningslinjer.

Det betyder, at der kan være patienter, der først
vil få et tilbud om opstart af genoptræning, efter
der er gået syv kalenderdage.
Kommunen vil løbende vurdere nødvendigheden
af en beslutning om at se bort fra 7-dagesfristen,
og om betingelserne for beslutningen fortsat er
opfyldt, og beslutningen skal ophæves straks, når
betingelserne ikke længere er opfyldt

Det betyder, at der kan være patienter, der vil få
tilbudt deres genoptræning telefonisk eller virtuel
kontakt i det omfang det er muligt, samt i
begrænset omfang, da serviceniveauet er
midlertidigt sænket.
Kommunen vil løbende vurdere nødvendigheden
af en beslutningen om at nedsætte

og akutte støttebehov,
herunder patienter
med
Coronavirussygdom
2019 (COVID-19), jf.
bekendtgørelsens § 5,
stk. 2.
Medicinsk stofbehandling
jf. SUL § 142

serviceniveauet, og om betingelserne for
beslutningen fortsat er opfyldt, og beslutningen
skal ophæves straks, når betingelserne ikke
længere er opfyldt.

Skanderborg Rusmiddel Center holder åbent
dagligt for udlevering af medicin til borgere i
substitutionsbehandling. Der er to medarbejdere
på arbejde til bemanding af denne funktion. Der
er i målgruppen borgere med kronisk sygdom
eller nedsat immunforsvar, og der udleveres
derfor medicin til flere dage af gangen efter
konkret vurdering. Disse borgere er ifølge politiet
i risiko for at blive udsat få afpresning eller få
stjålet deres medicin, da der er stofmangel i
miljøet. Få borgere har så væsentlig nedsat
helbredsfunktion, at medicinen i denne
risikoperiode bringes ud.
Det betragtes ikke som en risikosituation at
bringe medicinen ud, da den kan leveres uden
tæt kontakt. Nye borgere, der ønsker opstart i
substitutionsbehandling, har behandlingsgaranti
på 14 dage. Disse forventes at kunne håndteres
via SRC´s lægekonsulent eller egen læge.

Social behandling jf. SUL §
141 og SEL § 101

Øvrige sundhedsfaglige indsatser som udlevering
af antabus og ambulant afrusning er pt.
suspenderet.
Alle medarbejdere, der ikke indgår i beredskab i
forhold til medicinudlevering arbejder
hjemmefra. Herfra er alle indskrevne borgere

kontaktet af deres behandlere med tilbud om
telefoniske samtaler. For en del borgere udgør
den aktuelle situation omkring corona en
tilbagefaldsrisiko. Det kan f.eks. skyldes øget
angst eller ændringer i daglig struktur. Formålet
med de telefoniske henvendelser er derfor, at
støtte borgeren i at undgå tilbagefald via en
vedvarende struktureret kontakt.
Alle behandlere er bedt udarbejde lister med
angivelse af hver enkelt borger og næste aftale,
således at vi meget hurtigt kan danne os et
overblik over hvilke borgere der skal findes ny
behandler til, hvis fast behandler bliver syg eller
skal overgå til andre opgaver. Listen gemmes i
sbsys og ajourføres løbende. SRC har to
behandlere på listen over kriseberedskab til
ældre/handicap.
Nye henvendelser til
Skanderborg Rusmiddel
Center jf. SUL § 141 og SEL
§ 101.

Som ved den medicinske behandling er der også i
forhold til social behandling en
behandlingsgaranti på 14 dage. Nye
behandlingssøgende borgere kan kontakte SRC
telefonisk, og vil kunne få løbende rådgivende
samtaler med en behandler. Ud fra en konkret
vurdering vil nogle borgere kunne indskrives i
behandlingsforløb, men det vil i nogle tilfælde
ikke være muligt at gennemføre lovpligtig
screening. I givet fald journalføres dette og
borgeren screenes så snart det er muligt.

Udgående
rådgivning/samtaler i eget
hjem jf. SEL § 10

Det er ikke muligt at tilbyde rådgivende samtaler i
eget hjem i denne periode. Borgeren tilbydes
rådgivning via telefon.

BRUS jf. SEL § 11

Der tilbydes ikke samtaler i BRUS i denne periode.
Til gengæld er den tværkommunale bemanding af
digital chat udvidet, så den har åbent to perioder
dagligt. Chatten bemandes på skift af personale
fra de samarbejdende kommuner i BRUS.

Kompetencecenteret Afdeling for socialpsykiatri
og beskæftigelse jf. SEL
§85

Driften opretholdes ved at fortsætte alle
planlagte kontakter med de udsatte borgere.
Dette gøres ved telefonisk kontakt, og enkelte
ved fremmøde udenfor med 1 m. afstand.
Der er stillet 5 medarbejdere til rådighed for
kriseberedskab i ÆH.
De øvrige medarbejdere har vi behov for i
afdelingen, da en situation som denne – og
særligt ud over de 2 uger, vil blive kritisk for flere
af de udsatte borgere.
Opmærksomhed på at en udstrækning af
situationen over tid vil gøre det svære for mange
af vores borgere, og behovet for
pædagogiskstøtte stiger. Derfor kan situationen
ændre sig efter de næste par uger.
Der er ekstra pres på behovet for en indsats hos
de særlige udsatte. Der er flere borgere der har
fået aflyst deres aftaler i behandlingspsykiatrien samtaler med psykiater eller psykolog,
gruppeforløb osv. De har derfor et øget behov for
samtaler med deres bostøtte.
Vi har modtaget akutte borgere i denne uge, som
har behov for en udskrivningsmentor i
forbindelse med udskrivning for psykiatrisk
hospital.

Borgere hjemsendt fra bl.a. STU sidder også alene
og har svært ved at få hverdagen til at hænge
sammen. De udelukkes for deres daglige samtaler
med kontaktlærerne fra STU, hvilket giver et øget
pres på behovet for bostøtte online.
Vi har en del borgere som både er psykisk syge og
har misbrug. I og med grænserne er lukket, er
muligheden for at få stoffer blevet mere
besværligt og dyrt. Det skaber udfordringer og
øger behovet for indsats.
JobNu Kollegiet jf.
SEL §85

Alle planlagte kontakter med kollegiets beboere
gennemføres. Dette gøres ved at:
Vi er tilgængelige på JobNu kollegiet i tidsrummet
10-13 og 14-17 dagligt undtagen fredag(10-14).
Derudover har vi ligeledes telefonisk kontakt til
unge som er på kollegiet og unge som eventuelt
opholder sig hos pårørende.
Jo længere tid denne situation kommer til at vare,
jo større bliver behovet for pædagogisk støtte til
de unge mennesker på Kollegiet. Dette sker ved
at de ved at vi er tilstede og de har faste aftaler
med kendte personer samt at vi er tilgængelige.
Der må være en opmærksomhed på, at jo
længere tid der går jo vigtigere er dette.
Da JobNu Kollegiet ikke er et døgndækket tilbud
indgår det, jvnf. Kriseledelsen, ikke under
besøgsforbud. Det vurderes, at der tages de
relevante forholdsregler i forbindelse med besøg
af pårørende.
Indsatsen for hjemløse, hvis de bliver
konstateret syge med Corona:

1. Hvis der blot er tale om isolation tilbydes
borgeren at flytte ind på Bakkedraget i




Er de meget syge, vil de være indlagt på
sygehus og dermed ikke være en
kommunal opgave
Skal borgeren i isolation eller have et
tilbud med pleje indsats er det en
kommunal opgave som igen kan deles i to
indsatser:

Hørning, hvor der fra mandag den 6. april
2020 er ryddet en enhed, hvor der er plads til
7 borgere. Første “lejlighed” blive gjort klar
med seng mm, så indflytning kan ske akut fra
mandag. Vi bemander ikke stedet. Der er
alene tale om at borgeren får et sted at være.
Kontaktperson bliver gadesygeplejersken der
kan være borgeren behjælpelig (som i enhver
anden situation)
2. Hvis der er tale om en borger, der har behov
for pleje mm, vil borger blive tilbudt ophold
på Søkilde.

Sundhedsfremme
 Genoptræning
 Rusmiddelcenter

Gradvis og delvis åbning af visse
sundhedsfunktioner herunder ;
 genoptræning
 forebyggende hjemmebesøg
 fysisk fremmøde på Rusmiddelcentret.

Nærmere anvisninger kommer fra
koncerncheferne, Lis Kaastrup og Jørgen
Erlandsen.

HR, Løn og Personale
Gældende lovgivning,
kvalitetsstandard eller
anden politisk beslutning

Hjemmel til ændring

Beslutning i kriseledelsen

Teknik og Miljø

Udmøntning af beslutning på fagområdet samt
beslutninger truffet af krisestaben

Gældende lovgivning,
kvalitetsstandard eller
anden politisk beslutning

Hjemmel til ændring

Beslutning i kriseledelsen

Udmøntning af beslutning på fagområdet samt
beslutninger truffet af krisestaben
Grundet nedlukning af skole er der ikke længere
behov for skolebuskørslen. Ingen børn benytter
dem længere, og de kører tomme rundt.
T&M har i samråd med B&U valgt at indstille
driften.
Dette er sket under hensyn til kommunens
økonomi og smitterisiko.
Følgende iværksættes:
1) Kørslen indstilles fra mandag morgen
(23-03-2020) – vi henviser til Flextrafik
2) Vi orientere skoler, ældreråd, ungeråd og
på Facebook torsdag eller fredag
3) Vi opretholder indtil videre rute 424
(Byruten i Ry) af hensyn til intern trafik.
4) Kommer der henvendelser fra nogen der
har akut behov for kørsel, så prøver vi at
finde en løsning
Pr. 15. april 2020 er skolebuskørslen i
Skanderborg Kommune genoptaget. Grundet
afstandskrav er der indsat ekstra kørsel.
Der kommunikeres via Aula til forældrene med en
opfordring til selv at transportere til og fra skole i
muligt omfang – også for at afstandskrav i
busserne kan overholdes for dem, som ikke har
andre muligheder.
På grund af manglende anvendelse og risiko for
smitte er offentlige toiletter midlertidigt lukket
ned.
Toiletter er genåbnet pr. 30-03-2020.

Patientsikkerhed har
vurderet situationen.
Deres vurdering er, at
det vil være
sundhedsmæssigt
forsvarligt at genåbne
genbrugspladser for
private, hvis det sikres,
at de borgere, der
kommer på
genbrugspladsen,
holder afstand til
hinanden og til
personalet, således at
det undgås, at der
opstår situationer, hvor
borgerne kommer i tæt
kontakt.

Genbrugspladser genåbnes pr. 31-03-2020.
Der er givet midlertidig tilladelse til udvidet
åbningstid for at sprede besøgene mest
muligt.

Genbrugspladser åbnet fra tirsdag 31.03.20–
Renosyd udvider åbningstiden og har
fået en myndighedsgodkendelse til dette.
Håndtering af kø-dannelse bliver tacklet i
samarbejde med politiet.

Børn og Unge
Gældende lovgivning,
kvalitetsstandard eller
anden politisk beslutning
Den bedste start på livet

Hjemmel til ændring

Beslutning i kriseledelsen

Udmøntning af beslutning på fagområdet samt
beslutninger truffet af krisestaben

Håndtering af COVID19: Retningslinje i den
kommunale
sundhedstjeneste for
børn og unge
(sundhedsplejen)

Aktiviteten vedrørende familieiværksætterne
på børne- og ungeområdet suspenderes
midlertidigt med henblik på at allokere
ressourcer til kritiske funktioner inden for
sundhedstjenesten.

Småbørnssundhedspleje i forhold til følgende
indsatser:
 Gruppe tilbud:
1. Familieiværksætterne
















2. Gruppetilbud til kvinder som har det
svært efter fødsel
(efterfødselsdepression)
3. Sundhedsplejens mor barn gruppe (dvs.
mødre med psykosociale udfordringer)
4. Tryghedscirkelen til forældre
5. Marte Meo forløb
6. Møder med Bydelsmødre
Udvidet tværfaglige hjemmebesøg, incl.
pædagoger til børn ved 10, 15, 17 og 36 mdr.
Forløbsprogrammerne vedr. angst,
depression, ADHD og spiseforstyrrelser, Cool
Kids
Overvægtsklinikken
Sundheds pædagogik i forbindelse med
pubertet og flertalsmisforståelser
Skolearbejdet på de enkelte årgange dvs.
udfald på 0,3,6 og 8 årgang
Individ indsatser på skoleområdet
Vejledningsopgaver i dagtilbud og skoler med
afsæt i folke- og dagtilbudsloven – dog
forsøges dette via telefon, Skype forbindelser
Klinikfunktion med afsæt i sundhedsloven
Følgende træningshold: Bassin til 0-6 år
Bassin til 7- 18 år. Styrketræningshold på
Sølund
Betjening på Samsø
Gruppesupervision for aflastnings- og
plejefamilier
Obligatoriske kursusdage til plejefamilier
Tæt Støttens Opstartsforløb (TSOP) undervisning til plejefamilier.

Pladsanvisningen kan midlertidigt justere
praksis og kommunikationen, således at der på
baggrund af de tilgængelige pladser og
forældrenes prioriteringsliste umiddelbart
tildeles og meddeles en plads til forældrene.
Praksisændring i forhold til i dag består i, at
forældrene ikke opfordres til at besøge
dagtilbuddet/pladsen med henblik på
efterfølgende aktivt at takke ja til det anviste
tilbud. Såfremt forældrene takker nej til
pladsen flyttes deres garantidato tre måneder
frem i tiden. Der vil fortsat være mulighed for
overflytning til et ønsket tilbud, hvis/når der
opstår en ledig plads
Kriseledelsen vedtog, at Skanderborg
Kommune kontakter KL for at presse på for en
færdiggørelse af retningslinjen for
sundhedstjenesten.
At Kriseledelsen på dette felt sikrer
udarbejdelse af en midlertidig retningslinje for
beskyttelse af børn, forældre og ansatte i
forhold til sundhedsplejens indsats

Den justerede praksis sker med henblik på fortsat
at sikre en effektiv anvendelse af pladserne på
dagtilbudsområdet. Med den nuværende praksis,
hvor forældre aktivt skal takke ja til en plads (evt.
efter forudgående besøg – der p.t. ikke kan lade
sig gøre grundet smitterisiko), vil for mange
pladser blive indisponible i den løbende
pladsanvisning.

På forebyggelsesområdet er en række
gruppeaktiviteter sat på pause:
 Søskendekursus
 Forældrekursus
 Fællesspisning i Ungeteamet
I forhold til myndighedsvaretagelsen er en så stor
del som muligt omlagt til telefon og/eller
videomøder.
I forhold til anbragte børn og unge (plejefamilier
eller opholdssteder) opfordres til en minimering
af ekstern og/eller pårørendekontakt med henblik
på minimering af smitterisiko. Men der gives
adgang i det omfang dette ønskes. Der arbejdes
desuden med tilrettelæggelse af samværets form.
PPR’s vejledning og rådgivning er omlagt til
telefon- og/eller videomøder. Omfanget af ”åben
rådgivning” for forældre er udvidet.

Bekendtgørelse om
genåbning af dagtilbud
og skoler.

Genåbning af dagplejen

Kriseledelsen vedtog at godkende standard for
delvis og kontrolleret genåbning af dagtilbud,
skoler, fritidstilbud og specialtilbud i
Skanderborg Kommune.

Standarden er vedhæftet som bilag 2.

Bemyndigelsen til at træffe beslutning om at
genåbne dagtilbud og
skoler/fritidstilbud 0.-5. klasse, når det
vurderes, at det enkelte tilbud fra
sundhedsmyndighedernes retningslinjer er
sundhedsmæssigt forsvarligt for ophold for
børn og unge samt børn, elever, kursister og
deltagere i det enkelte tilbud, delegeres til
den enkelte kontraktholder.

Information om, hvornår de enkelte tilbud
genåbner samles til Kriseledelsen og formidles til
Byrådet m.fl. i den 11. april.

Alle kommunale bygninger, som vurderes
egnede til formålet, kan anvendes til
dagtilbud og skoler/fritidstilbud. I det omfang,
der er tale om ændret anvendelse,
kontaktes Brandvæsenet m.m. besigtigelse af
lokalerne.
Kriseledelsen vedtog at godkende følgende
praksis for Skanderborg Kommune:
Gæstepladserne er organiseret hos en række
dagplejere, der ikke har faste børn. Derudover
er der et antal pladser til rådighed hos
dagplejere, der har en eller to pladser, hvor
der ikke er indskrevne faste børn. Endelig er
dagplejerne forpligtiget til at modtage et 5.
barn, som gæstebarn. Endelig vil vi kunne
etablere 5 pladser i tilknytning til det tidligere
Gæstehus i Hørning. Det vil betyde, at børn fra
fraværende dagplejere, i det omfang

Kontraktholderen orienterer Kriseledelsen om
genåbningen – via fagchefen.

Rækkefølgen for gæsteplacering vil være, at vi
placerer hele børnegrupper samlet i Gæstehuset,
hos vore faste gæstedagplejere og derefter vil der
behov for at splitte børnegrupper op og
gæsteplacere hos øvrige dagplejere. Vi
gæsteplacerer ikke børn i løbet af dagen – hvis en
dagplejer bliver syg i løbet af dagen, så bliver
forældrene kontaktet med henblik på, at de
henter deres barn. Hvis vi ikke kan få fat på
forældrene, så sørger vi for pasning hos dagplejer
i den resterende åbningstid. Når børnenes faste

forældrene har behov for det, vil skulle passes
med andre børn.

dagplejer raskmeldes (eller har afviklet frihed),
vender børnene tilbage dertil.

Kultur, Borger og Plan
Gældende lovgivning,
kvalitetsstandard eller
anden politisk beslutning

Hjemmel til ændring
Tiltag fra
Kulturministeriet, der
indeholder mulighed
for kommunerne til at
udbetale det
budgetterede tilskud til
foreninger og
aftenskoler uden krav
om tilbagebetaling af
uforbrugte midler.

Beslutning i kriseledelsen

Beslutning om dialog med
Folkeoplysningsudvalget om fortsat udbetaling
af støtte til foreninger, selvom der ikke er
aktiviteter.

Udmøntning af beslutning på fagområdet samt
beslutninger truffet af krisestaben
Skanderborg kommunes tilskud til aftenskolerne
og det frivillige foreningsliv ydes gennem det
rammebeløb, som Folkeoplysningsudvalget råder
over. I den nuværende situation ses der ikke at
være grund til at ændre ved de tilskud, der
allerede ydes til det frivillige foreningsliv og
aftenskolerne, også selvom aktivitetsniveauet for
tiden er anderledes end normalt.
Folkeoplysningsudvalget tilslutter sig dermed
modellen, som er udmeldt fra Kulturministeriet så
de allerede tildelte og budgetterede tilskud ikke
forringes på grund af den nuværende situation.

Kriseledelsen vedtog at Kulturskolen
fortsætter med at holde lukket, til vi hører
andet fra regeringen.

Byråds- og Direktionssekretariatet
Gældende lovgivning,
kvalitetsstandard eller
anden politisk beslutning

Hjemmel til ændring

Beslutning i kriseledelsen

Udmøntning af beslutning på fagområdet samt
beslutninger truffet af krisestaben

Kriseledelsen vedtog, at de almene
boligorganisationer gøres opmærksomme på –
og opfordres til at anvende – det materiale,
som er udarbejdet af ministerierne som
oplysningsmateriale over for udlændinge med
mangelfulde danskkundskaber.

Følgende er sendt til de almene
boligorganisationer den 27. marts 2020:
Til boligorganisationerne i Skanderborg
Kommune
Vi må hjælpes ad med at nå ALLE med
informationen om, hvordan vi skal forholde os og
hjælpe til med at forebygge Covid 19-smitte.
En del af de mennesker, der ikke forstår dansk på
et tilstrækkeligt niveau til at forstå
myndighedernes udmeldinger og information,
bor i de almene boliger. Derfor vil vi opfordre til,
at det materiale der er oversat til andre sprog,
formidles i boligafdelingerne, hvor det kan lade
sig gøre. Det kan f.eks. være via elektroniske
nyhedsbreve, opslag i afdelinger eller lignende.
Informationsmaterialet udarbejdes løbende, og
kan findes på:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebygsmitte-mod-coronasmitte.

Kriseledelsen vedtog, at gruppeformændene
indtil videre tilbydes hjælp af Byråds- og
Direktionssekretariatet i forhold til at
planlægge gruppemøder på Skype
Kriseledelsen vedtog, at der forberedes en
info-skrivelse fra borgmesteren til
virksomhederne med oplysning om, at
Skanderborg Kommune fortsat kan kontaktes
på alle opgaveområder, samt at der kan findes
yderligere info på kommunens hjemmeside og
kommunens Facebook.

Der er indgået konkret aftale om hjælp til
afvikling af gruppemøder med alle partiernes
gruppeformænd.
Borgmesteren har den 26. marts 2020 udsendt
skrivelsen ”Skanderborg Kommune er stadig i
gear” til alle virksomheder i Skanderborg
Kommune.

Kriseledelsen vedtog,
at eksterne – f.eks. håndværkere – skal sikres
adgang til kommunale bygninger, hvor det er
relevant, idet det forudsættes, at adgang og
udførelse af opgaver tilrettelægges under
hensyntagen til, at de pågældende aktiviteter
ikke udsætter personale, borgere og
håndværkere for smittefare.
At der på linje hermed også kan gives adgang
for kommunens servicemedarbejdere samt
eksternt og internt rengøringspersonale til
udførelse af konkrete opgaver, såfremt det
vurderes at være hensigtsmæssigt for
institutionens drift.
Adgang og udførelse af opgaver skal som
ovenfor tilrettelægges under hensyntagen til,
at de pågældende aktiviteter ikke udsætter
personale, borgere og håndværkere for
smittefare, dvs. at arbejder varetages i behørig
afstand fra andre mennesker.
At udendørs opgaver ligeledes kan varetages
under samme vilkår
At de fysiske møder med andre medarbejdere
og håndværkere mv. bør minimeres og i stedet
afholdes telefonisk, via Skype eller – hvis
fysiske møder anses for nødvendige – ske
udendørs

Kriseledelsens beslutning er udmeldt til alle
koncernchefer og kontraktholdere i udsendt
beredskabsmeddelelse den 30. marts 2020.

At det er den enkelte kontraktholder, der
træffer beslutning om adgang til en institution
evt. i dialog med den relevante koncernchef.
Kriseledelsen besluttede at alle politiske
møder kan afvikles som kombi-møder – det vil
sige møder, hvor nogle udvalgsmedlemmer
møder fysisk frem til møde på Fælleden, mens
andre deltager i mødet via
Skype.

Der udsendes vejledning/gode råd til bruge af
Skype.
Installationen af Microsoft Teams påbegyndes, så
det kan tages i anvendelse, hvis det måtte ønskes,
efter test og øvelse.
Temamøde i Byrådet tilrettelægges teknisk efter,
hvor mange byrådsmedlemmer, der møder frem
fysisk.

Bilag1 Samfundskritiske og livsvigtige leverancer – Skanderborg Kommune
(Opdateret 30.03.20-MLL)

Ældre og Handicap:
1. Det sygeplejefaglige område:
 Medicingivning, drypning af øjne og inhalationer
 Injektioner – f.eks. insulin og blodfortyndende behandlinger
 Intravenøs medicinering / væske og subcutan væske
 Sugning af sekret ved f.eks. tracheostomi (Kanyle i hals)
 Smerteplastre
 Måling af blodsukker
 Sondeernæring
 Parenteral ernæring (mad via blodet – få borgere)
 Komplekse behandlinger af sår (lang sigt)
 Dialyse
 Stomi / urostomi / nefrostomi
 Ilt; sikring af beholdning og indstilling (lang sigt)
 Medicindispensering (Ophældning af medicin)
 Kateter-pleje (urin blære kateter) (lang sigt)
2. Målgrupper, som ikke kan undvære hjælp:
 Terminale / døende
 Kronisk kritisk syge – kompleks sygepleje
 Akut opstået sygdom inkl. Livstruende situation – f.eks. næseblod, anden blødning, åndenød og hjertesmerter
 Ambulerende demente borgere
 Delirøse (borgere i delir)
 Kognitivt skadende og ud-ad-reagerende borgere
Der iværksættes herudover en særlig indsats for at være på forkant med behov for særlig indkvartering, hvis sårbare beboere på
handicapinstitutioner (Sølund og Baunegården) bliver berørt af karantæne.
3. Pleje og praktisk bistand









Toiletbesøg inkl. Skift af ble
Kateter tømning
Hjælp til mad og drikke
Indkøb
Ud og ind af seng – mobilisering (lang sigt)
Hygiejne mundpleje (lang sigt)
Hygiejne – nedre toilette. (lang sigt)

Børn og Unge.
1. Myndighedsbehandling af underretninger mv.
2. Sundhedspleje
3. Dele af tandplejen (akutte tilfælde)
4. Drift af institutionen Skovbo
Beskæftigelse og Sundhed, Kompetencecentret, Afdeling for socialpsykiatri og beskæftigelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Drift af Rusmiddelcentret
JobNu-Kollegiet
Indsats på bostøtteområdet
Særlige udsatte borgere med behov for bostøtte
Akutte borgere som har behov for en udskrivningsmentor i forbindelse med udskrivning for psykiatrisk hospital
Borgere pt. hjemsendt fra bl.a. STU samt hjemsendt fra tilbud, giver et øget pres på behovet for bostøtte online
Psykisk syge og borgere med misbrug har øget behovet for indsats
Borgere som ikke kan blive indlagt på psykiatrisk afdeling, da de kun opretholder et beredskab til de allermest krævende psykiatriske
patienter, og som har brug for ekstra støtte
9. Borgere med behov for genoptræningsforløb iht. Sundhedslovens § 140, hvor der er risiko for varige funktionsevnetab eller væsentlig længere
genoptræningsforløb, hvis genoptræningen udskydes.
Teknik og Miljø
1. Vandforsyning og miljø
 Drikkevandskontrol/drikkevandsforureninger (kan dog delvist løses via hjemmearbejde)
2. Vej & Trafik / Entreprenørgården
 Vejvagt store huller i vejen, væltede træer over vejen, kritisk mangelfuld skiltning






Miljøvagt forureninger på landjord og i vandmiljø
Vintervagt frosne glatte vejbaner, sne på vejbaner
Rottebekæmpelse rotter indendørs i beboelse
Telefonvagt opkald fra borgere om hasteopgaver til Entreprenørafdelingen

Skanderborg Forsyning
Skanderborg Forsyning har vandforsyning og spildevandsrensning som prioriterede funktioner, der skal opretholdes i tilfælde af udbredt
Coronasmitte. Nedenstående en kort beskrivelse af personale og de foranstaltninger der er iværksat for at opretholde driften, samt en oversigt over
infrastruktur. Ledelse, administration og projektmedarbejdere er sendt på hjemmearbejdsplads, hvor de udfører samme funktioner som hidtil.
1. Vandforsyning:
 Vand har hjemmearbejdsplads hvorfra henvendelser håndteres og hvorfra der køres ud til alarmer, brud og øvrige henvendelser der er
kritiske
 1 mand har vagten og 1 mand står til rådighed
 Der er ligeledes mulighed for at tiltrække 1 mand fra spildevandsholdet
2. Spildevandsbehandling
 Spildevand er opdelt i 2 grupper hvor en af grupperne har hjemmearbejdsplads og tilkaldes efter behov
 Såfremt medarbejdere fra gruppen som har hjemmearbejdsplads tilkaldes, vil der være adskillelse af arbejdsområder således der ikke er
direkte personkontakt
Renosyd
 Affaldsenergianlægget, produktion af el og varme
 Affaldsenergianlægget, ombygning af ovn 2
 Indsamling af restaffald
 Hallen på Norgesvej
 Dele af driften i Skårup
 Vægten med indvejning og udvejning
 Kundeservice via telefon og mail (udføres hjemmefra)
 Alt kontorarbejde (udføres hjemmefra)
Uafklarede arbejdsområder, som kræver en koordinering med de øvrige affaldsselskaber og eksterne leverandører m.fl.:
 Genbrugspladserne, idet der arbejde på en fælles udmelding for alle genbrugspladser i Danmark
 Ekstern vognmandskørsel



Indsamling af emballage

Fjernvarmeselskaberne
1. Ry Fjernvarme
 Vi levere fjernvarme til 95 – 98 % af Ry og Firgaarde vha. af 2 fliskedler med oliekedler som backup. Arbejdet kræver daglig vedligehold/tilsyn
for at kunne drifte anlægget. Vi har 3 medarbejdere der arbejder hjemmefra og 2 der er på arbejde. Vi har været i gang siden mandag den 9.
marts 2020 med vores beredskab.
De 2 medarbejdere, der er på arbejde kan håndtere driftsopgaverne og det er tanken de skal kunne tage over, hvis de 2 der er på arbejde bliver
sygdomsramte. Vi forventer at bytte rundt hver 14. dag, så længe vi er friske eller til situationen normaliseres.
2. Skanderborg - Hørning Fjernvarme:
Et stort udbrud af Coronavirus hos Skanderborg Hørning Fjernvarme kan i værste fald lukke varmeproduktionen ned. Vores ledergruppe fungerer som
krisestyringsgruppe. Vi har indrettet et mødelokale til formålet. Her er der taget særlige hensyn til afstande og desinficering. Vi gør følgende:
 Følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og de særlige retningslinjer, som Energistyrelsen har udstukket for forsyningsselskaberne.
 Kontoret er lukket for kunder. Vi kan kontaktes telefonisk.
 Alle kundebesøg, målerskift og lignende aflyses indtil videre.
 Vores 3 afdelinger adskilles fysisk med egne områder og separate indgange. Kontakt mellem afdelingerne foregår pr. telefon og mail.
 Kantine og køkken er lukket.
 Vagtpersonalets arbejde tilrettelægges således, at der er mindst mulig fysisk kontakt. En teknikker som ikke normalt deltager i
vagt/kontrolrumsarbejde, arbejder hjemmefra de næste 14 dage. Denne teknikker er uddannet til at kunne afløse i begge vagtordninger.
Derfor holder vi har hjemme som en reserve.
 Vagtpersonalet kan via bærbar Pc betjene anlæggene hjemmefra. Dette giver os en ekstra mulighed i tilfælde af, at vi rammes af karantæner.
 Vi har lavet en aftale med Odder omkring gensidig assistance i akutte tilfælde/nød situationer. Horsens kommer muligvis med i aftalen.
 Vort personale opfordres til fornuftig privat adfærd.
 Alle møder internt og eksternt er aflyst.
3. Galten Varmeværk.
Værket har to ansatte, og da det er flisfyret, er der meget manuelt arbejde. Derfor kan værket kun i begrænset omfang fjernstyres, der skal også
håndteres / leveres ca. 100 tons flis pr. døgn. Der gælder følgende:
 flisleverandørerne er fordelt på flere
 alle forbrugerbesøg dvs. målerskift osv. bliver ikke foretaget, dvs. at værket kun i tilfælde af sprængninger eller andet ikke udsætteligt, er i
kontakt med forbrugerne



hvis ovennævnte svigter, kan værket forsyne 100 % på gas der kan fjernstyres, og derfor ikke kræver tilsyn. Derudover kan værket forsyne 2-3
døgn uden drift pga. af to store akku-tanke, der holdes fyldte pga. af den aktuelle fare

Risikoen.
Hvis værket ikke kan forsyne, er der ikke varme/varmt vand til 2.243 forbrugere - inklusive områdets plejeboliger, handicapinstitutioner, beskyttede
boliger mv. Der kan ikke umiddelbart etableres yderligere beredskab, end det nævnte, og det kan hurtigt blive kritisk.
Økonomi, Innovation og IT
1. Sikker it-drift
Borgerservice
1. Løbende udbetalinger til pensionister
2. Telefonomstilling
3. Udstedelse af pas
4. Hjælp til NemID
5. Nødvielser
6. Råd og vejledning i forhold til Udbetaling Danmark
7. Kørekort – herunder kørekort til erhverv
8. Adgang til vores selvbetjenings Ø i Foyeren
9. Anmeldelse af indrejser
HR, Løn og Personale
1. Etablering af HR-beredskab; håndtering af ansættelsesmæssige forhold ifm indsatsplanlægning og krisehåndtering.
Byråds- og Direktionssekretariatet
1. Kriseledelse – herunder kommunikation
2. Understøttelse af det ordinære beslutningsarbejde i direktion, udvalg og Byråd
3. Posthåndtering

Bilag 2 Standard for delvis og kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, fritidstilbud og
specialtilbud i Skanderborg Kommune
Baggrund
Den 6. april 2020 meddelte statsministeren, at dagtilbud og skoler skal genåbnes fra den 15. april 2020. Helt konkret drejer genåbningen sig om:






Alle dagtilbud for børn i aldersgruppen 0-5 år, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede børneinstitutioner mv. samt
obligatoriske tilbud og pasningsordninger.
Alle elever fra 0.-5. klasse i både folkeskoler og fri- og privatskoler.
Alle elever i specialtilbud, specialklasser, interne skoler, ungdomsskolens heltidsundervisning, mv. på alle klassetrin (dvs. 0.-10. klasse).
SFO, fritidshjem og klub (for elever til og med 5. klasse).
Udmeldingen fra regeringen er, at genåbning af dagtilbud og skole skal ske ud fra retningslinjer fra sundhedsmyndighederne

Sundhedsstyrelsen har efterfølgende udsendt vejledninger og instrukser i forhold til, hvorledes genåbning kan ske forsvarligt ud fra et sundhedsfagligt
perspektiv. Disse instrukser efterlader imidlertid en betydelig mængde afvejning af hensyn og konkrete beslutninger.
Nærværende standard søger at afklare en række af de mere overordnede rammer for genåbningen i Skanderborg Kommuner. Kriseledelsen er
imidlertid bevidste om, at standarden på ingen måde vil skabe en udtømmende klarhed over alle forhold i forbindelse med genåbningen.
Kriseledelsen har stor tillid til at ledere og medarbejdere inden for rammerne af myndighedernes instrukser og nærværende standard vil udøve deres
professionelle skøn til gavn for børnene.
Kriseledelsen ønsker, at alle ovennævnte tilbud i Skanderborg Kommune genåbner i peroden fra onsdag d. 15 april til fredag d. 17. april 2020. Det er i
den sammenhæng vigtigt at pointere, at den sundhedsmæssige sikkerhed samt børnenes, forældrenes og medarbejdernes tryghed går forud for
hastighed.
Praksis i forbindelse med genåbning skal ske indenfor følgende rammer fra Sundhedsstyrelsen:




Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud (https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-dagtilbud ) og/eller Vejledning og
materialer til genåbning af skoler og fritidsordninger (https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-skoler)
Smitsomme sygdomme hos børn og unge, Sundhedsstyrelsen, 2013 - https://www.sst.dk/da/udgivelser/2013/smitsomme-sygdomme-hosboern-og-unge---vejledning-om-forebyggelse-i-daginstitutioner-skoler-m-v
Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud, Sundhedsstyrelsen, 2019 - https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejnedagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F



Forebyggelsespakke om hygiejne, Sundhedsstyrelsen, 2018 - https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/forebyggelsespakke-hygiejne

Fokus på udeliv
Kriseledelsen ønsker at henlede opmærksomheden på, at praksis i videst mulig omfang skal foregå udenfor og er i den sammenhæng opmærksomme
på, at dette kan få afledte konsekvenser for alsidigheden i den pædagogiske, didaktiske og læringsmæssige praksis. Forældre må således være
indstillede på, at praksis vil være mærkbar anderledes end før nedlukningen som følge af COVID-19.

Åbningstider og nødpasning
I forbindelse med genåbningen opereres ind til videre med følgende generelle åbningstider i forhold til dagtilbudsområdet, inkl. dagplejen: mandag til
fredag kl. 7:30-16:30.
Skoler og fritidstilbud vil som udgangspunkt også have åbent mandag til fredag kl. 7:30-16:30. Der kan/vil være variationer i forhold til
opdelingen/samspillet mellem skoledelen (nødundervisning) og fritidsdelen. Det kan ud fra sundhedsmæssige hensyn være nødvendigt at opdele
åbningstiden på målgrupper, således enkelte elever ikke kan få adgang til nødundervisning og fritidstilbud i hele åbningstiden/alle dage.
De enkelte tilbud – såvel dagtilbud, skoler og firtidstilbud – kan også iværksætte differentierede mødetider. Dette kan iværksættes med henblik på at
sprede ankomsttidspunker.
De enkelte tilbud skal tydeligt orientere alle forældre om evt. indskrænkning af den generelle åbningstid.
For specialtilbud vil åbningstiderne som udgangspunkt være de samme som før nedlukning.
For forældre, der har behov for pasning udenfor ovennævnte åbningstid, vil der fortsat være mulighed for nødpasning, såfremt de tilhører en af
følgende målgrupper:



0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre
pasningsmuligheder.



Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den
unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Forplejning
Det vil være op til det enkelte tilbud, om det i forbindelse med genåbningen vil være muligt at levere tilbud om forplejning. Hvis forplejning før
nedlukning var en mulighed, og det ikke er tilfældet efter genåbning, skal dette meddeles til forældrene.

Rengøring og hygiejne
Alle tilbud vil tilstræbe at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger i relation til rengøring og hygiejne. Se følgende:
Dagtilbud: Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud
Skoler og fritidstilbud: Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger

Opdeling i grupper og afstand:
Det enkelte tilbud vil sikre opdeling af børn og voksne med henblik på at minimere risikoen for smittespredning. Dette vil så vidt muligt følge
Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ved sygdom kan det blive nødvendigt at justere på grupperinger og/eller indkalde nyt mandskab.

Særlig opmærksomhed ved sygdom:
Børn og medarbejdere må komme i tilbud når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom, også milde
symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask.
I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i dagtilbud eller skole
igen.

Behovsafdækning:
Med henblik på planlægning og at sikre en så god ressourceudnyttelse som muligt kan dagtilbuddene og fritidstilbuddene gennemføre
behovsundersøgelser. Her vil det være muligt at spørge ind til forældrenes pasningsbehov. Dette vil ske indenfor ovennævnte rammer.
Tilbuddene bør indgå i en dialog med forældre til børn i særlig risiko. Der henvises til sundhedsstyrelsens afgrænsning. I tvivlstilfælde bør der henvises
til en evt. afklaring hos praktiserende læge.

Opdeling og gruppering:
I forhold til opdeling af børns leg inde og unde henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning. Der stilles ikke krav til det maksimale antal af personer, der
må være samlet. For at nedsætte smittespredning er det vigtigt, at børnene så vidt muligt omgås den samme gruppe af børn og voksen(ne) gennem
hele dagen både inde og ude, og at der ikke skiftes ophold rundt på stuerne.
På dagtilbudsområdet kan man ikke anvende Sundhedsstyrelsens retningslinjer om grupperinger af børnene som standard for normering, og der kan
derfor heller ikke gives en fast retningslinje om en bestemt ratio. Det vil i sidste ende bero på en konkret vurdering under hensyn til de øvrige
anvisninger og anbefalinger i vejledningerne fra Sundhedsstyrelsen og en rettesnor kan derfor hverken anvendes som en fast minimums- og
maksimumsregel. Der skal sikres en normering, der ud fra såvel et pædagogisk som sundhedsfagligt perspektiv er forsvarlig.
For skoleområdet henvises til ”afstandskravet” på 2 meter mellem bordene. I praksis vil dette nok indebære en opdeling af klasser – i givet fald vil det
være fornuftigt generelt at holde disse opdelinger som en øvre grænse for ”grupperinger” også i pauser m.v.
Orientering af forældre
Tilbuddene skal sikre, at forældrene er orienteret om vejledning i forhold til børns adfærd under genåbning, herunder hygiejne
Forældre skal opfordres til løbende at holde sig orienteret via sædvanlige (digitale) kanaler.
Det følger af de overordnede anbefalinger, at mest mulig aktivitet foregår udenfor – forældrene bedes informeres om dette i relation til at sikre
børnene den fornødne påklædning.

Tilbuddene skal orientere forældre om det enkelte tilbuds procedurer for aflevering og afhentning af børn samt sikre, at alle forældrene er gjort
bekendt med Sundhedsstyrelsens retningslinjer om adgang til dagtilbud og skoler, herunder fravær af sygdom og/eller (COVID-19-symptomer).

Nye medarbejdere og vikarer
Grundet de nye behov for opdeling af børn i grupper samt evt. sygdom blandt medarbejdere kan det blive nødvendigt at rekruttere midlertidig
mandskab/vikarer. Det enkelte tilbud kan iværksætte tiltag for at sikre dette. Det skal være opmærksomhed på, at de almindelige regler om
indhentning af børneattester fortsat er gældende, endvidere gælder de vanlige fagretlige regler fortsat.
Fagsekretariatet Børn & Unge arbejder på at få etableret en jobbank målrettet genåbningen og/eller en ”fast track” i forhold til udarbejdelse af
børneattester.
Personale
Alle ledere og medarbejdere har læst følgende instrukser:


Dagtilbud: Instruks til personale i forbindelse med genåbning af dagtilbud - https://www.sst.dk//media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Dagtilbud/Instruks-til-personale-idagtilbud.ashx?la=da&hash=98556DD66E82C08030101C0E4BA6C229AC5FB2C5

Skoler og fritidstilbud - Instruks til personale i forbindelse med genåbning af skoler og fritidsordninger - https://www.sst.dk//media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Instruks-til-personale-paa-skoler-og-ifritidsordninger.ashx?la=da&hash=307C5EE8A144B25C204E25E628EDFC9A6B5E6F2B

Særligt i forhold til opstart af nye børn i dagtilbud
Også opstart af nye børn må foregå på nye og alternative måder. Velkomsten og indledende snak kan eksempelvis foregå på legepladsen/udenfor.
Alternativt kan Skype og/eller telefon anvendes. De første dage kan forældrene være tilstede, så længe børnegrupperne opholder sig udenfor og det
sker i respekt for afstandsoverholdelse. Skulle der opstå perioder, hvor vejret besværliggør ophold udenfor, tilstræbes det at nye forældre opholder
sig mindst muligt sammen med børnegruppen, som barnet skal være en del af. Forældrene skal i det tilfælde holde sig på behørig afstand af den
resterende børnegruppe og være til stede i så kort tid som muligt.

