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Kære alle 

 

Socialstyrelsen udsendte 16.3 2021 følgende nedenstående anbefalinger ift. forebyggelse af smittespredning 

på samværs-aktivitetstilbud og væresteder. Anbefalingerne skal ses i lyset af, at mange brugere endnu ikke er 

tilbudt Covid-19 vaccine. 

Lokale anbefalinger på Socialpsykiatrisk Center Syd er gældende fra 15.4 2021 for brugere af AC & 

Værestedet, forskellige grupper aften etc. og indtil nye/andre anbefalinger udsendes fra Socialstyrelsen. 

Forebyggelse af smittespredning – lokal instrukser:  

- Krav om afstand på 2 meter er fortsat gældende i alle aktiviteter, i cafeen – offentlige rum etc. 

- Krav om hygiejne er uændret – så vigtigt at overholde god håndhygiejne – vaske eller afspritte hænder når 

du kommer i værestedet/mødes, forlader stedet, etc. –  

- Du skal fortsat bruge mundbind i cafeen – med mindre du sidder ned og spiser. 

- Der rengøres kontaktpunkter flere gange dagligt – ansvarlig er væresteds 

medarbejder/køkkenet/nattevagter/Jan og Sonnie  

- Du må ikke møde op i huset, hvis du symptomer på COVID-19 

- Medarbejderne vil fortsat anvende mundbind da ikke alle har fået vaccine 2 

- mere end 90% af beboerne er fuld vaccineret så derfor frafalder kravet for beboerne om at bære mundbind. 

fra 15.4 ( nogle 

Evt. smitteudbrud eller mistanke om smitte hos en bruger: 

Her følges sundhedsmyndighedernes retningslinjer og vejledninger for selvisolation – test etc. – ledelsen 

kontaktes. 

Cafeen – forhallen – kælder – motionsrum etc.  - HUSK MUNDBIND 

Såfremt du inviterer en ven med i cafeen til frokost skal han/hun medbringe coronapas eller negativ test 

max 72 timer 

Du kan deltage i Fælles madlavning ved fremvisning af en negativ test/coronapas eller negativ test max 72 

timer 

Motion er opstarter igen – negativ test skal fremvises – kontakt AC  

Massage / KranioSakral er opstartet igen/ NADA – coronapas negativ test skal fremvises – kontakt AC 

Træværkstedet/Kreativ er opstartet igen – negativ test skal fremvises – kontakt AC  
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Tilbud om udflugter er endnu ikke opstartet - men gåture – anden fysisk aktivitet udendørs er altid et tilbud 

– kontakt AC 

TEST I BRANDE / IKAST   

Vi anbefaler du lader dig teste 1-2 gange ugentligt indtil du er færdig vaccineret 

PCR-test kan bestilles alle dage mellem 9-16 –  Brande hallerne og Ikast hallerne  

Kviktest tilbydes mandag og fredag begge stedet mellem kl. 14-19  

 

Øvrige oplysninger: 

Jf. regeringens og sundhedsstyrelsens ændrede retningslinjer pr. 15.4 for botilbud, hvor mere end 80% af 

beboere er færdigvaccineret vil du opleve, at beboerne har lempelser pr. 15.4  

Nogle medarbejdere er færdigvaccineret mens andre kun har modtaget 1. vaccine – så lad os hjælpe 

hinanden igen og stå sammen i det fællesskab vi er rigtig gode til:)  

Regeringen har indgået en rammeaftale / plan for genåbning af Danmark – såfremt du har brug for 

oplysninger herom kontaktes AC 

Coronapas – såfremt du er fuld vaccineret kan du modtage et coronapas – AC kan være behjælpelige med 

vejledning herom 

Smittetallet har desværre været stigende de sidste 3 uger i IKB kommune. Til information kan oplyses, at 

regeringen har forhandlet en aftale på plads, som betyder en automatisk nedlukning af kommunerne, hvis 

deres incidenstallet bliver for højt.   

Hilsen Linda og Birte  


