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Anv endelse af m undbind og v isir på sociale tilbud
Social- og Indenrigsministeriet har modtaget Selv eje Danmarks henv endelse af 29.
oktober 2020 med spørgsmål om anv endelse af mundbind og v isir på sociale tilbud.
Spørgsmål 1 : Er fælleslokaler på sociale tilbud og plejehjem at betragte som offentlig
tilgængelige?
Social- og Indenrigsministeriet kan oplyse, at personale, pårørende og øvrige besøgende
skal anv ende mundbind eller visir på sociale tilbud, hvor der er borgere, beboere eller
brugere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb v ed COV ID-1 9. Det v il være
den lokale ledelse, som skal tage stilling til, om tilbuddet er omfattet på baggrund af en
v urdering af, om der er borgere, beboere eller brugere, som er i øget risiko. Er dette
tilfældet, skal ledelsen træffe beslutning om at indføre krav om anvendelse af mundbind
eller v isir.
Følgende sociale tilbud er omfattet af krav et om mundbind eller visir:



Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.



Egne v ærelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1,
nr. 5, i lov om social service.
Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1 , nr. 6, i lov om social service.






Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede
afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt
sikrede afdelinger efter § 66, stk. 1 , nr. 7 , i lov om social service.
Dagtilbud i form af besky ttet beskæftigelse efter § 1 03 i lov om social service og
samv ærs- og aktiv itetstilbud efter § 1 04 i lov om social serv ice, herunder
v æresteder for personer med særlige sociale problemer.
Midlertidige botilbud efter § 1 07 i lov om social service.



Længerev arende botilbud efter § 1 08 i lov om social service.




Kv indekrisecentre efter § 1 09 i lov om social service.
Forsorgshjem, herberger m.v. efter § 1 1 0 i lov om social service.



Botilbudslignende tilbud omfattet af § 4, stk. 1 , nr. 3, i lov om socialtilsyn,
herunder tilbud etableret i boliger tilvejebragt med henvisning til § 1 05 i lov om
almene boliger.



Følgende personer er undtaget fra kravet om mundbind eller v isir:



Beboere og brugere på sociale tilbud.
Børn under 1 2 år.



Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fy siske eller mentale svækkelser eller
andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

De personer, der skal anv ende mundbind eller v isir, v il også kunne fjerne det helt eller
delv ist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag f.eks.:



Under indtagelse af medicin.
Under samtale med personer, der mundaflæser.



Hv is mundbindet eller
v isiret
giver v ejrtrækningsbesvær eller
kv ælningsfornemmelse
Under kortv arig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold
til ordensreglerne for den pågældende institution m.v.
Hv is børn og unge eller personer med psykisk eller fy sisk funktionsnedsættelse
af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind
eller v isir.




Krav et om mundbind gælder indendørs i alle lokaler med adgang for offentligheden, fx
i en ev t. reception/indgang og/eller i fælleslokaler, men ikke på beboerens eget v ærelse
eller bolig. Udtrykket ”adgang for offentligheden” skal forstås bredt. Der er fx adgang
for offentligheden, hv is en ubestemt kreds af pårørende, besøgende (herunder evt.
udpegede faste besøgspersoner) i et eller andet omfang kan få adgang til lokalet. Der
kan således v ære adgang for offentligheden på nogle fællesarealer, fx en fælles gang,
som besøgende skal igennem for at komme hen til beboerens eget værelse/bolig, mens
der v ed andre fællesarealer ev t. ikke er adgang for offentligheden, fx en fælles TV -stue
eller et fælles spiselokale, hv or kun beboerne og personalet har adgang.
Spørgsmål 2: Og hvis dette er tilfældet er de at betragte på samme vis, hvis de er
underlagt besøgsrestriktioner eller besøgsforbud?
Social- og Indenrigsministeriet kan oply se, at det v il afhænge af om de besøgende, der
fortsat kan komme på besøg på trods af restriktionerne eller forbuddet (besøg i såkaldte
kritiske situationer og evt. tillige besøg af 1 -2 faste besøgspersoner), har adgang til de
pågældende lokaler i forbindelse med besøget. Hv is disse besøgende har adgang til
fælleslokaler, v il kravet om mundbind eller visir fortsat være gældende.
Spørgsmål 3: Der er lang række plejehjem og friplejehjem, der har beboere med meget
svær demens, der bliver skræmte over at se personalet og diverse behandlere med
mundbind eller visir. Hvordan forholder § 6 sig til denne målgrupp e og i hvilke
situationer vil der være hjemmel til at fravige krav om mundbind eller visir under
eksempelvis § 6 nr. 6.?
Social- og Indenrigsministeriet kan oply se, at Sundheds - og Æ ldreministeriet er
ansv arlige for reglerne om mundbind og v isir på plejehjem. Derfor har Social- og
Indenrigsministeriet for så v idt angår denne del af henvendelsen oversendt spørgsmålet
til Sundheds- og Æ ldreministeriet.
Social- og Indenrigsministeriet kan derudover henvise til sundhedsmyndighedernes
generelle retningslinjer om håndtering af smitterisiko, herunder om afstand og brug af
mundbind.
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Med v enlig hilsen
Sophie Jensen
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