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12/1: COVID-19 tiltag og betydning for plejefamilieområdet

Kære pleje- og aflastningsfamilie,

Vi har stor forståelse for, at udmeldingerne om den generelle smitteudvikling i samfundet og de tiltagende restriktioner fra regeringens side kan
skabe bekymring og rejse spørgsmål.
Socialområdet udgør en kritisk funktion, som skal opretholdes. Det betyder derfor, at vi stadig – på trods af situationens alvor og skærpede restriktioner – grundlæggende har samme forpligtelser over for borgerne
som altid. Kommunerne kan derfor ikke med henvisning til situationen
med COVID-19 træffe generelle beslutninger om suspension af hjælp og
støtte (herunder aflastning), eller ændring af samvær efter serviceloven.
Udgangspunktet er derfor at aflastning samt plejebørns samvær med
familie og netværk gennemføres uændret, se dog nedenfor.

Nødbekendtgørelse
Der er blevet udstedt en ny nødbekendtgørelse, som indebærer at kommunalbestyrelsen kan træffe konkrete afgørelser om midlertidig helt eller
delvis at undlade at yde hjælp og støtte (herunder aflastning) eller afholde samvær efter serviceloven. Det kan fx være i en periode at afholde
samvær via elektronisk kommunikation, eller andre løsninger der kan sikre at kontakten opretholdes. Sådanne afgørelser kan dog kun træffes, når
det i det enkelte tilfælde er et nødvendigt tiltag for at begrænse risiko for
smitte. Bekendtgørelsen anvendes derfor kun i meget begrænset omfang.
Kommunen skal i vurdering af om der er behov for at træffe en afgørelse
efter bekendtgørelsen afveje pleje-/aflastningsbarnets behov for samvær
og kontakt med familie og netværk overfor hensynet til at begrænse risiko for smitte, herunder være særligt opmærksom, hvis der i barnets pleje-/aflastningsfamilie er børn eller voksne, som på grund af alder, sygdom eller funktionsnedsættelse i særlig grad har behov for beskyttelse
mod COVID-19.
Hvis I som pleje- eller aflastningsfamilie har sådan særlig grund til bekymring og ikke mener, at fysisk samvær med barnet eller den unges familie/netværk eller aflastning kan afholdes forsvarligt, har I mulighed for
at kontakte pleje-/aflastningsbarnets sagsbehandler med henblik på en
konkret stillingtagen til, om der i den enkelte sag kan træffes afgørelse
om ændret omfang eller måde at gennemføre samvær eller aflastning
på. I må samtidig gerne tage fat i jeres plejefamiliekonsulent, så de også
er orienteret.
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Tilrettelæggelse af opretholdt aflastning, samvær og fysisk fremmøde efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer
Opretholdt aflastning, samvær og fysisk fremmøde skal tilrettelæggelse
efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så det sker på den mest
fornuftige og forsvarlige måde ift. at begrænse smitte.
Gode veje til at mindske smitte kan f.eks. være, at I forud for planlagt aflastning/samvær er i kontakt med de voksne i barnets familie/netværk for
at høre om der er sygdomstegn, der gør at aflastning/samvær potentielt
ikke kan gennemføres som planlagt. I kan så vidt muligt begrænse fysisk
samvær til ophold i ét rum i huset. Samtidigt skal I være ekstra opmærksom på rengøring og afspritning af rummet før og efter samværet, ligesom hyppig udluftning også er en god ide. I kan bede de besøgende om
at vaske hænder ved ankomst og sørge for, at der ikke deles håndklæder
på badeværelset. Derudover kan I holde det indendørs fysiske samvær
kort og eventuelt supplere med en gåtur eller lignende udendørs aktivitet. Det kan også være en mulighed, at I indbyrdes med de voksne i barnets familie/netværk aftaler at I lade jer teste før et planlagt samvær/aflastning, men vi kan ikke stille krav om det.
I Familieplejen København fortsætter vi med at aftale med jer, hvordan
vores besøg hos jer bedst afvikles, så rammerne er afklaret forud for vores fremmøde.
I løser en vigtig opgave over for mange børn og unge i København, der i
denne tid måske i endnu højere grad end normalt har brug for jeres
hjælp og støtte.
Kontakt jeres familieplejekonsulent, hvis I har spørgsmål til ovenstående.
I kan også følge med på vores informationsside, hvor vi samler relevant
information til pleje- og aflastningsforældre om Coronavirus.
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