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FORORD 

En lille beredskabsplan, hvorfor det? 

I marts 2020 blev Danmark ramt af COVID 19. Hele landet blev lukket (næsten) ned, og meget 

forandrede sig lige pludseligt. 

I Ældre Sagen blev det besluttet, at alle aktiviteter skulle indstilles, indtil regeringen igen mente, 

det var forsvarligt at påbegynde en nogenlunde normaliseret hverdag igen. 

I Ældre Sagens lokalafdeling Langeskov-Munkebo, har vi pænt fulgt de retningslinjer, der blev 

udstedt, men vi opfandt også vores egne løsninger i en tid, hvor alle vores brugere i aktiviteterne 

samt de frivillige, blev sat i stå. 

Der blev indgået aftale om, at alle aktivitetsledere skulle sikre at bevare kontakten med deres 

faste brugere af aktiviteterne samt de frivillige.  Når et land nærmest bliver sat i isolation, betyder 

det noget for den målgruppe af mennesker, vi i Ældre Sagen beskæftiger os med. Ensomheden 

kommer snigende, og nogen har måske ikke et netværk, de kan trække på i sådanne stunder. 

Derfor valgte vi, at alle aktivitetslederne ringede til deres faste brugere en gang om ugen for at 

høre, om alt stod vel til og få en lille hyggesnak. 

Ligeledes sørgede vores it-folk for telefonisk vejledning til de borgere, der havde brug for hjælp til 

f.eks. installering af FaceTime eller Skype. På den måde har vi kunne hjælpe til med at fastholde en 

kontakt for den enkelte borger til deres ægtefælle, eller pårørende, som enten boede længere 

væk, eller var på plejehjem. 

Der blev også etableret indkøbsvenner, som sikrede indkøb for sårbare ældre, der enten ikke 

kunne eller turde tage ud at handle. Og vi fik også en enkelt hundelufter. 

På centralt hold etablerede Ældre Sagen Ældretelefonen som et godt initiativ. Det er en slags 

telefonisk besøgsven. 

Sidst men ikke mindst, så havde lokalafdelingen såvel som Ældre Sagens centrale enhed åben for 

telefoniske henvendelser med råd og vejledning om stort og småt. 

Selvom vi synes, vi har klaret udfordringerne udmærket, så var det generelt et stort arbejde i at 

finde løsninger på nogle af de udfordringer, vi stødte på undervejs. 

Derfor har vi i lokalafdelingen udarbejdet en lille ”drejebog”, som vi forhåbentlig kan benytte os af 

i lignende såvel som nuværende krisesituationer. Tanken med drejebogen er, at den løbende skal 

opdateres, når nye løsninger dukker op på nye udfordringer. Men allermest skal den være et 

redskab for bestyrelse såvel som for aktivitetslederne til nemt og hurtigt at finde svar på 

spørgsmål, der måtte dukke op i krisesituationer. Vores største samarbejdspartner, Kerteminde 

Kommune, har også et eksemplar, så de ved, hvilke tiltag vi har gennemført eller vil gennemføre. 
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Drejebogen er tiltænkt en løbende opdatering og justering i takt med de udfordringer, der måtte 

komme både lokalt såvel som nationalt. Derfor starter drejebogen udelukkende med at omhandle 

COVID 19-udfordringerne. Det betyder, at hvis der ud i fremtiden skulle opstå nye udfordringer 

og/eller nye krisesituationer, skal drejebogen opdateres. På den måde undgår vi at skulle opfinde 

alt for mange nye tiltag, da det kan forventes at de, der allerede er beskrevet i drejebogen, vil 

kunne overføres til mange lignende sygdoms- og pandemisituationer. Men andre ting kan ske, og 

derfor vil der også være plads til en håndtering og justering i forhold til de behov der måtte opstå. 

 

På bestyrelsen vegne 

Louise Qaavigaq 

Formand 
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OVERORDNEDE RAMMER VED COVID 19, INDSATS UNDER HEL- ELLER DELVIS NEDLUKNING AF 

AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER FOR LOKALAFDELING LANGESKOV -MUNKEBO. 

A. Formanden sikrer besked til bestyrelsen samt alle aktivitetsledere. 

B. Alle aktivitetsledere sikrer besked til øvrige frivillige og faste brugere af aktiviteterne. 

C. Alle aktivitetsledere sikrer, der oprettes ugentlig telefonkontakt med aktivitetens faste 

brugere og frivillige, i de aktiviteter der er berørte af en hel- eller delvis nedlukning. 

D. Bestyrelsens kulturansvarlig sikrer i samarbejde med formanden, at alle berørte 

arrangementer og aktiviteter aflyses ved kontakt til webredaktør og evt. tekniske 

arrangører af arrangementer, ture mv. 

E. Indkøbsvenner, hundeluftere og evt. telefonisk it-hjælp genoptager sit virke. 

F. Bestyrelsens kulturansvarelige sikrer indkøb og fordeling af relevante værnemidler.  

G. Aktivitetsledere kontakter Bestyrelsens kulturansvarlige ved behov for værnemidler af 

enhver karakter.  

H. Webredaktør sikrer i samarbejde med formanden løbende information i nyhedsbrev og på 

Facebook om ændringer, der vedrører COVID 19. 

I. Bestyrelsens kulturansvarlige sikrer løbende information på lokalafdelingens skilte og 

opslag i lokalområdet om ændringer, der vedrører COVID 19.  Webredaktør skal sikre at 

sende opslag til kulturansvarlig. 

J. Formanden sikrer løbende kontakt til relevante aktører ved Kerteminde Kommune for 

løbende gensidig information og dialog ved særlige fokusområder. 

K. Formanden sikrer løbende kontakt til Ældre Sagen centralt for løbende gensidig 

information og dialog ved særlige fokusområder. 

L. Kasserer og formand foretager løbende (mindst 1 gang pr. kvartal) gennemgang og evt. 

justering af budget/regnskab for at sikre tilstrækkelig styring af den økonomiske påvirkning 

under COVID 19 

 

COVID 19, KRAV OG ANBEFALINGER GÆLDENDE FOR LOKALAFDELING LANGESKOV -MUNKEBO 

Der gælder følgende krav, anbefalinger og retningslinjer under COVID 19 og indtil andet oplyses og 

gælder ved alle lokalafdelingens aktiviteter: 

• Der skal forefindes håndsprit og/eller adgang til vand, sæbe og 

engangshåndklæder. 

• Grundig og hyppig rengøring af alle kontaktflader før og efter brug. 

• Fokus på styring af deltagerantal. 

• Max. 1 person pr. 4 m2 gulvareal ved offentlig adgang. Ved siddende aktiviteter 1 

deltager pr. 2 m2. (Gælder ikke ved fysisk aktivitet.). Ved sang o. Lign., mindst 2 

meters afstand. Ellers gælder der mindst 1 meters afstand. Generelt anses 
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retningslinjerne om mindst 2 meters afstand som værende mest optimale, idet 

der er tale om en sårbar gruppe mennesker alene baseret på alder. 

• Ved aktiviteter, hvor ovenstående ikke kan overholdes, gælder det, at der skal 

være barriere i form af afskærmning/visir, eller at de samme personer mødes i de 

samme grupper, hvor de til enhver tid gældende hygiejneregler gælder.  

• Ved spisning sikres tilstrækkelig afstand mellem borde og personer. 

• Frivillige og faste brugere af aktiviteterne, som er i øget risiko for sygdom, bør 

ikke udføre frivilligt arbejde eller deltage i aktiviteten under COVID 19.  

• Brug af mundbind, visir, handsker mv. vil for enkelte aktiviteter være et krav. 

Der henvises i øvrigt til at læse under den enkelte aktivitet, hvilke rammer der er opsat for 

mulighed for udøvelse af aktiviteten. 

COVID 19, RETNINGSLINJER FOR AFVIKLING AF ARRANGEMENTER, UDFLUGTER O. LIGN FOR 

LOKALAFDELING LANGESKOV-MUNKEBO. 

Der gælder følgende krav, anbefalinger og retningslinjer under COVID 19 og indtil andet oplyses og 

gælder ved alle lokalafdelingens udflugter og arrangementer: 

• Ved udflugter hvor der benyttes bus, tog, bil eller andet transport, og der er 

samlet flere personer tæt, er det et ufravigeligt krav at der bæres mundbind. 

• Ved arrangementer i forsamlingshuse, caféer, restauranter el.lign. er det ikke 

tilladt at synge, medmindre retningslinjerne ændres fra øverste myndighed. 

• Der skal forefindes håndsprit og/eller adgang til vand, sæbe og 

engangshåndklæder. 

• Grundig og hyppig rengøring af alle kontaktflader før og efter brug skal 

gennemføres. 

• Fokus på styring af deltagerantal. 

• Max. 1 person pr. 4 m2 gulvareal ved offentlig adgang. Ved siddende aktiviteter 1 

deltager pr. 2 m2. (Gælder ikke ved fysisk aktivitet.). Ved sang o. Lign., mindst 2 

meters afstand. Ellers gælder der mindst 1 meters afstand. Generelt anses 

anbefalingerne om mindst 2 meters afstand som værende mest optimale, idet 

der er tale om en sårbar gruppe mennesker alene baseret på alder. 

• Ved spisning sikres tilstrækkelig afstand mellem borde og personer. 

• Frivillige og brugere i øget risiko for sygdom, bør ikke udføre frivilligt arbejde eller 

deltage under COVID 19. 

Under forudsætning af at ovenstående overholdes, er det tilladt at mødes i forsamlinger med max. 

50 deltagere. (pr. 19.10.20) 

 



Beredskabsplan, Langeskov-Munkebo 

  8 

COVID 19, RETNINGSLINJER FOR ALLE AKTIVITETER I LOKALAFDELING LANGESKOV-MUNKEBO 

BESØGSVENNERNE 

Besøgsvennen har modtaget visir således, at besøgsvennen kan komme på besøg under trygge 

forhold for begge parter. 

Besøgsvennen har håndsprit til eget brug, som er udleveret af aktivitetslederen. 

Krav om brug af mundbind kan komme på tale, hvorfor aktivitetslederen skal sikre, der er 

mundbind til de frivillige. 

Det vil være muligt at gennemføre besøgene under en hel- eller delvis nedlukning, hvis offentlige 

myndigheder, regeringen eller Ældre Sagen tillader det. 

BISIDDERNE 

Så længe COVID 19 florerer, skal der skal til enhver tid benyttes håndsprit og visir af den frivillige 

og den pågældende borger, der ønsker en bisidder.  

Aktivitetsleder sikrer udlevering af håndsprit til de frivillige. 

Krav om brug af mundbind kan komme på tale, hvorfor aktivitetslederen skal sikre, der er 

mundbind til de frivillige. 

Ved en hel- eller delvis nedlukning vil bisidderfunktionen kun kunne benyttes i det omfang 

retningslinjerne fra Sundhedsmyndighederne tillader det.   

CAFÉ BLÆKSPRUTTEN 

Blæksprutten har i skrivende stund 7-8 brugere, og 4 frivillige og benytter et lokale på 70 m2. 

Aktivitetslederen har ansvaret for, at opstilling af borde og stole følger gældende afstandskrav og 

retningslinjer. 

Aktivitetslederen skal sikre, at der er håndsprit til afbenyttelse for frivillige og brugere. Samt sikre 

overfladerengøring før og efter brug. Det gælder også, hvis der bruges rekvisitter i aktiviteten, 

f.eks. spil. 

Aktiviteten mødes som vanligt 1 gang hver anden uge. 

Krav om brug af mundbind/visir kan komme på tale, hvorfor aktivitetslederen skal sikre, der er 

værnemidler til de frivillige. 

Hvis der kommer krav fra offentlige myndigheder, regeringen eller Ældre Sagen om nedlukning, 

sættes aktiviteten i bero. 
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CAFÉ SVALEN 

Caféen holder til på Birkelund plejecenter, og vil derfor til enhver tid følge plejecentrets 

retningslinjer for hel- eller delvis nedlukning under COVID 19. Det betyder, at så længe det ikke er 

forsvarligt at samle alle brugere og frivillige i Café Svalen, vil der være lukket ned. Det er 

Kerteminde Kommune der bestemmer, hvornår Café Svalen kan genåbne under COVID 19. 

Aktivitetslederen og de frivillige har kontakt pr. telefon 1 gang ugentligt med brugere der er i stand 

til at modtage opkaldet. 

CYKELHOLDET I LANGESKOV 

Alle har egne cykler. Dog er der 2 cykler til udlån af lokalafdelingen. 

Aktivitetsleder sørger for, at der er håndsprit til rådighed, og at afstandskravene overholdes efter 

gældende retningslinjer. Der cykles i en række med 2 meters afstand. 

Hvis der kommer krav fra offentlige myndigheder, regeringen eller Ældre Sagen om nedlukning, 

sættes aktiviteten i bero. 

DATASTUEN 

Antal brugere og frivillige pr. gang under normale forhold: 6 frivillige og 6 brugere i lokale på 30 

m2. 

Så længe COVID 19 florerer, må aktiviteten kun rumme 4-5 frivillige og 4-5 brugere ad gangen. 

Aktivitetslederen har ansvaret for, at opstilling af borde og stole følger gældende afstandskrav og 

retningslinjer. 

Aktivitetslederen skal sikre, at der er håndsprit til afbenyttelse for frivillige og brugere. Samt sikre 

overfladerengøring før og efter brug herunder også pc og andet udstyr. 

Krav om brug af mundbind/visir kan komme på tale, hvorfor aktivitetslederen skal sikre, der er 

værnemidler til de frivillige. 

Der vil være åbent 2 gange om ugen med fordeling af frivillige og brugere. 

Hvis der kommer krav fra offentlige myndigheder, regeringen eller Ældre Sagen om nedlukning, 

sættes aktiviteten i bero. 

EN HJÆLPENDE HÅND 

Der er tale om 1 frivillig og 1 bruger, som foregår i brugerens eget hjem.  

Aktivitetsleder sikrer visir og håndsprit til frivillige og sikrer gældende afstandskrav. 
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Krav om brug af mundbind/visir kan komme på tale, hvorfor aktivitetslederen skal sikre, der er 

værnemidler til de frivillige. 

Hvis der kommer krav fra offentlige myndigheder, regeringen eller Ældre Sagen om nedlukning, 

sættes aktiviteten i bero. 

IT-HJÆLP I EGET HJEM 

Der er tale om 1 frivillig og 1 bruger, som foregår i brugerens eget hjem. 

Aktivitetsleder sikrer håndsprit til frivillige og sikrer gældende afstandskrav. 

Krav om brug af mundbind/visir kan komme på tale, hvorfor aktivitetslederen skal sikre, der er 

værnemidler til de frivillige. 

Hvis der kommer krav fra offentlige myndigheder, regeringen eller Ældre Sagen om nedlukning, 

sættes aktiviteten i bero, men fortsætter potentielt som telefonisk it-hjælp. 

LEG MED BOLD 

Lokalets størrelse er 50 m2 og udformet på en sådan måde, at der kan skabes ca. 4 m2 pr. deltager 

samt frivillige. 

Aktivitetslederen har ansvaret for at opstilling af stole følger gældende afstandskrav og 

retningslinjer. 

Aktivitetslederen skal sikre, at der er håndsprit til afbenyttelse for frivillige og brugere. Samt sikre 

overfladerengøring før og efter brug af såvel borde, stole som rekvisitter. 

Krav om brug af mundbind/visir kan komme på tale, hvorfor aktivitetslederen skal sikre, der er 

mundbind til de frivillige. 

Hvis der kommer krav fra offentlige myndigheder, regeringen eller Ældre Sagen om nedlukning, 

sættes aktiviteten i bero. Men hvis nedlukningen er delvis, kan aktiviteten i et vist omfang foregå 

udenfor i naturen. Ved en fuldstændig nedlukning er der mulighed for at lave gymnastik via 

telefon, face time el.lign. 

LYSPUNKTET 

Den frivillige har modtaget visir således, at den frivillige kan komme på besøg under trygge forhold 

for begge parter. 

Den frivillige har håndsprit til eget brug som er udleveret af aktivitetslederen. 

Krav om brug af mundbind/visir kan komme på tale, hvorfor aktivitetslederen skal sikre, der er 

værnemidler til de frivillige. 
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Det vil være muligt at gennemføre besøgene under en hel- eller delvis nedlukning hvis offentlige 

myndigheder, regeringen eller Ældre Sagen tillader det. 

MODIGE KVINDER LANGESKOV 

Der er 8 brugere og frivillige til lokale på 20 m2. 

Aktivitetslederen har ansvaret for, at opstilling af borde og stole følger gældende afstandskrav og 

retningslinjer. 

Aktivitetslederen skal sikre, at der er håndsprit til afbenyttelse for frivillige og brugere. Samt sikre 

overfladerengøring før og efter brug. 

Krav om brug af mundbind/visir kan komme på tale, hvorfor aktivitetslederen skal sikre, der er 

værnemidler til de frivillige. 

Der vil være åbent 1 gang om ugen. 

Hvis der kommer krav fra offentlige myndigheder, regeringen eller Ældre Sagen om nedlukning, 

sættes aktiviteten i bero. Hvis der er tale om en delvis nedlukning, hvor aktivitet udendørs er 

muligt, vil aktiviteten kunne fortsætte jf. ovenstående retningslinjer. 

MODIGE KVINDER MUNKEBO 

Aktivitetslederen har ansvaret for, at opstilling af borde og stole følger gældende afstandskrav og 

retningslinjer. 

Aktivitetslederen skal sikre, at der er håndsprit til afbenyttelse for frivillige og brugere. Samt sikre 

overfladerengøring før og efter brug. 

Krav om brug af mundbind/visir kan komme på tale, hvorfor aktivitetslederen skal sikre, der er 

værnemidler til de frivillige. 

Der vil være åbent 1 gang om ugen. 

Hvis der kommer krav fra offentlige myndigheder, regeringen eller Ældre Sagen om nedlukning, 

sættes aktiviteten i bero. Hvis der er tale om en delvis nedlukning, hvor aktivitet udendørs er 

muligt, vil aktiviteten kunne fortsætte jf. ovenstående retningslinjer. 

MODIGE KVINDER KERTEMINDE 

Aktivitetslederen har ansvaret for, at opstilling af borde og stole følger gældende afstandskrav og 

retningslinjer. 

Aktivitetslederen skal sikre, at der er håndsprit til afbenyttelse for frivillige og brugere. Samt sikre 

overfladerengøring før og efter brug. 



Beredskabsplan, Langeskov-Munkebo 

  12 

Krav om brug af mundbind/visir kan komme på tale, hvorfor aktivitetslederen skal sikre, der er 

værnemidler til de frivillige. 

Der vil være åbent 1 gang om ugen. 

Hvis der kommer krav fra offentlige myndigheder, regeringen eller Ældre Sagen om nedlukning, 

sættes aktiviteten i bero. Hvis der er tale om en delvis nedlukning, hvor aktivitet udendørs er 

muligt, vil aktiviteten kunne fortsætte jf. ovenstående retningslinjer. 

MODIGE MÆND I LANGESKOV 

Der er 14 brugere og frivillige til lokale på 60 m2. 

Aktivitetslederen har ansvaret for, at opstilling af borde og stole følger gældende afstandskrav og 

retningslinjer. 

Aktivitetslederen skal sikre, at der er håndsprit til afbenyttelse for frivillige og brugere. Samt sikre 

overfladerengøring før og efter brug. 

Krav om brug af mundbind/visir kan komme på tale, hvorfor aktivitetslederen skal sikre, der er 

værnemidler til de frivillige. 

Der vil være åbent 1 gang om ugen. 

Hvis der kommer krav fra offentlige myndigheder, regeringen eller Ældre Sagen om nedlukning, 

sættes aktiviteten i bero. Hvis der er tale om en delvis nedlukning, hvor aktivitet udendørs er 

muligt, vil aktiviteten kunne fortsætte jf. ovenstående retningslinjer. 

MODIGE MÆND I KERTEMINDE 

Der er 8 brugere og frivillige til lokale på 70 m2. 

Aktivitetslederen har ansvaret for, at opstilling af borde og stole følger gældende afstandskrav og 

retningslinjer. 

Aktivitetslederen skal sikre, at der er håndsprit til afbenyttelse for frivillige og brugere. Samt sikre 

overfladerengøring før og efter brug. 

Krav om brug af mundbind/visir kan komme på tale, hvorfor aktivitetslederen skal sikre, der er 

værnemidler til de frivillige. 

Der vil være åbent 1 gang om ugen. 

Hvis der kommer krav fra offentlige myndigheder, regeringen eller Ældre Sagen om nedlukning, 

sættes aktiviteten i bero. Hvis der er tale om en delvis nedlukning, hvor aktivitet udendørs er 

muligt, vil aktiviteten kunne fortsætte jf. ovenstående retningslinjer. 
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MODIGE MÆND I MUNKEBO 

Der er 8 brugere og frivillige til lokale på 50 m2. 

Aktivitetslederen har ansvaret for, at opstilling af borde og stole følger gældende afstandskrav og 

retningslinjer. 

Aktivitetslederen skal sikre, at der er håndsprit til afbenyttelse for frivillige og brugere. Samt sikre 

overfladerengøring før og efter brug. 

Krav om brug af mundbind/visir kan komme på tale, hvorfor aktivitetslederen skal sikre, der er 

værnemidler til de frivillige. 

Der vil være åbent 1 gang om ugen. 

Hvis der kommer krav fra offentlige myndigheder, regeringen eller Ældre Sagen om nedlukning, 

sættes aktiviteten i bero. Hvis der er tale om en delvis nedlukning, hvor aktivitet udendørs er 

muligt, vil aktiviteten kunne fortsætte jf. ovenstående retningslinjer. 

SENIORDANS I MUNKEBO 

Der er 4 m2 pr. person i Annexet ved MIC. 

Seniordansen er under COVID19 indrettet til primært at bestå af enkeltdanse (f.eks.) linedans. Og i 

mindre tilfælde er der partnerdans med samme faste partner. 

Aktivitetslederen har ansvaret for, at opstilling af borde og stole følger gældende afstandskrav og 

retningslinjer. 

Aktivitetslederen skal sikre, at der er håndsprit til afbenyttelse for frivillige og brugere. Samt sikre 

overfladerengøring før og efter brug. 

Krav om brug af mundbind/visir kan komme på tale, hvorfor aktivitetslederen skal sikre, der er 

værnemidler til de frivillige. 

Der vil være åbent 1 gang om ugen. 

Hvis der kommer krav fra offentlige myndigheder, regeringen eller Ældre Sagen om nedlukning, 

sættes aktiviteten i bero. Hvis der er tale om en delvis nedlukning, hvor aktivitet udendørs er 

muligt, vil aktiviteten kunne fortsætte jf. ovenstående retningslinjer. 

SIDDENDE BOLDMOTION, BIRKELUND 

Siddende boldmotion holder til på Birkelund plejecenter og vil derfor til enhver tid følge 

plejecentrets retningslinjer for hel- eller delvis nedlukning under COVID 19. Det betyder, at så 

længe, det ikke er forsvarligt at samle alle brugere og frivillige til aktiviteten, vil der være lukket 
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ned. Det er Kerteminde Kommune (plejecenteret), der bestemmer, hvornår boldmotionen kan 

genåbne under COVID 19. 

Plejecenteret har ansvaret for at opstilling af borde og stole følger gældende afstandskrav og 

retningslinjer. 

Aktivitetslederen skal sikre, at der er håndsprit til afbenyttelse for frivillige og brugere. Samt sikre 

overfladerengøring før og efter brug af såvel borde, stole som rekvisitter. 

Krav om brug af mundbind/visir kan komme på tale, hvorfor aktivitetslederen skal sikre, der er 

værnemidler til de frivillige. 

SKUBBERNE PÅ BIRKELUND 

Under en delvis nedlukning er det muligt at gennemføre skubbetur i det omfang Kerteminde 

Kommune tillader det. Kørestolsbrugerne og de frivillige skubbere mødes udenfor på 

plejehjemmet, så de frivillige ikke har behov for at gå ind på selve plejehjemmet. Plejehjemmet 

sikrer afspritning af kørestol inden skubbeturen.  

Aktivitetslederen skal sikre, at der er håndsprit til afbenyttelse for frivillige og brugere. Samt sikre 

overfladerengøring af kørestolene efter brug. 

Krav om brug af mundbind/visir kan komme på tale, hvorfor aktivitetslederen skal sikre, der er 

værnemidler til de frivillige. 

Hvis der kommer krav fra offentlige myndigheder, regeringen eller Ældre Sagen om hel 

nedlukning, sættes aktiviteten i bero. Hvis der er tale om en delvis nedlukning, hvor aktivitet 

udendørs er muligt, vil aktiviteten kunne fortsætte jf. ovenstående retningslinjer. 

SKUBBERNE PÅ LINDHØJ 

Under en delvis nedlukning er det muligt at gennemføre skubbetur i det omfang Kerteminde 

Kommune tillader det. Kørestolsbrugerne og de frivillige skubbere mødes udenfor på 

plejehjemmet, så de frivillige ikke har behov for at gå ind på selve plejehjemmet. Plejehjemmet 

sikrer afspritning af kørestol inden skubbeturen.  

Aktivitetslederen skal sikre, at der er håndsprit til afbenyttelse for frivillige og brugere. Samt sikre 

overfladerengøring af kørestolene efter brug. 

Krav om brug af mundbind/visir kan komme på tale, hvorfor aktivitetslederen skal sikre, der er 

værnemidler til de frivillige. 

Hvis der kommer krav fra offentlige myndigheder, regeringen eller Ældre Sagen om hel 

nedlukning, sættes aktiviteten i bero. Hvis der er tale om en delvis nedlukning, hvor aktivitet 

udendørs er muligt, vil aktiviteten kunne fortsætte jf. ovenstående retningslinjer. 
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STAVGANG I MUNKEBO 

Stavgang kan gennemføres som vanligt dog med retningslinjer. 

Aktivitetsleder sørger for, at der er håndsprit til rådighed, og at afstandskravene overholdes efter 

gældende retningslinjer. Der skal være mindst 2 meters afstand mellem de gående. 

Hvis der kommer krav fra offentlige myndigheder, regeringen eller Ældre Sagen om hel 

nedlukning, sættes aktiviteten i bero. 

STIFINDERNE 

Stifinderen transporterer den psykisk sårbare i egen bil, og deltager som oftest sammen med den 

psykisk sårbare til undersøgelser, behandlinger mv. 

Den psykisk sårbare skal under COVID 19, sidde på bagsædet af bilen i modsat side af føreren, som 

er stifinderen. Begge skal bære mundbind under transporten. Den frivillige anbefales at benytte 

mundbind ved undersøgelser, behandlinger mv. som denne deltager i sammen med brugeren. 

Den frivillige har håndsprit til eget brug, som er udleveret af aktivitetslederen. Overflader, som 

brugeren har benyttet sig af i Stifinderens bil, skal overfladerengøres før og efter brug. Det 

anbefales at stifinder og brugeren benytter sig af handsker under transporten. Den frivillige har ret 

til at få udleveret visir af aktivitetslederen. 

Ved en hel- eller delvis nedlukning vil stifinderfunktionen kun kunne benyttes i det omfang 

retningslinjerne fra Sundhedsmyndighederne tillader det.   

TRYGHEDSOPKALD 

Idet tryghedsopkald foretages fra eget hjem af frivillige, er der ingen restriktioner. 
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RETNINGSLINJER VED FORBEREDELSE FORUD FOR EVT. SMITTE I AKTIVITETEN  

Nedenstående gælder ved alle aktiviteter både som en forberedelse på en evt. smitte i 
aktiviteten, og som retningslinjer hvis smitte opstår i aktiviteten. 

 
Indsamling af kontaktoplysninger 
Det anbefales, at lokalafdelingerne i denne periode med lokale corona-udbrud fører deltagerlister.  
 
Det er tilladt at skrive til medlemmer og frivillige, at en deltager er smittet med COVID-19. Eneste 
undtagelse er de deltagere, der ikke er medlemmer eller frivillige i Ældre Sagen. De skal i 
forbindelse med, at man indhenter deres kontaktoplysninger have udleveret Ældre Sagens 
persondatapolitik. Den kan hentes her: https://www.aeldresagen.dk/persondatapolitik. 
 
De relevante oplysninger, der må indsamles på en deltagerliste er:  

• Aktivitetens navn 

• Dato og tidspunkt for afholdelse af aktiviteten 

• Navn, telefonnummer og e-mailadresse 
Ved udsendelse af mail må den enkelte modtager ikke kunne se de øvrige deltageres navne, 
mailadresser eller lignende.  
 

RETNINGSLINJER VED EN FRIVILLIG ELLER BRUGER ER KONSTATERET POSITIV FOR COVID 19  

Få styr på fakta:  

• Hvem er smittet?  

• Har vedkommende har deltaget på et hold i Ældre Sagen? 

• Hvor mange deltagere har der været på det pågældende hold? 
 
Processen ved smitte: 

• Alle frivillige og brugere af aktiviteten, kontaktes ved konstateret smitte i aktiviteten. 

• Myndighederne anbefaler en pauseperiode på 14 dage af aktiviteten fra smittetidspunktet. 
 
Hvis en frivillig eller bruger er testet positiv med COVID-19 
Der afholdes et kort bestyrelsesmøde, hvor beredskabsplanen gennemgås aktivitetslederen fra 
den coronaramte aktivitet, deltager via digital løsning. 
 
Kommunikation til deltagerne på holdet 
Det er myndighedernes opgave at forestå smitteopsporing.   
 
En medarbejder fra Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, vil 
telefonisk kontakte personen, der er testet positiv og gennemgå retningslinjerne.  
 
Lokalafdelingens kommunikation til de relevante brugere og frivillige om, at der en deltager, der er 
smittet med COVID-19 skal primært ses som god medlemsservice og rettidig omhu. En orientering 

https://www.aeldresagen.dk/persondatapolitik
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fra lokalafdelingen vil forhindre rygtedannelse og forklare, hvorfor de eventuelt vil blive kontaktet 
af Coronaopsporing.  
 
For at overholde GDPR (Persondataforordningen) må medlemmet eller den frivillige med et 
positivt testresultat ikke nævnes med navn. 
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