Borgercenter Børn og Unge
Socialforvaltningen

Til jer der har et eller flere børn eller unge i pleje
eller aflastning

Opdaterede retningslinjer i ft. fysisk fremmøde og afholdelse af samvær
Siden vores informationsbrev til jer 17. marts er vi gradvist ved at vende
tilbage mod normale forhold i takt med at de gældende sundhedsfaglige retningslinjer og forholdene i øvrigt tillader det. Alle Folketingets
partier indgik den 25. april aftale om sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19. Du kan læse om aftalen her
https://sim.dk/media/37951/aftale_om_initiativer_for_saarbare_og_udsatte_grupper_apr2020.pdf
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På baggrund af den politiske aftale er COVID-19-bekendtgørelsen på
det sociale område blevet revideret med virkning fra den 1. maj kl. 15.
Det indebærer en række ændringer i ft. fysisk fremmøde og afholdelse
af samvær, som beskrives nærmere nedenfor. Aflastning afholdes fortsat i overensstemmelse med tidligere udmelding.
Fysisk fremmøde
Ændringen COVID-19-bekendtgørelsen på det sociale område indebærer, at kommunerne ikke længere kan fravige sagsskridt, der forudsætter
fysisk fremmøde i form af fx besøg, samtale, møde eller tilsyn. Det betyder, at der i højere grad kan forventes fysisk fremmøde fra myndighedssagsbehandlere, plejefamiliekonsulenter og tilsynsførende eller indkaldelse til møder i Socialforvaltningens lokaler. Det vil dels være i ft. afholdelse af personrettet tilsyn med et barn eller en ung, herunder opfølgning på tilsyn gennemført via digital kommunikation under nedlukningsperioden. Dels i ft. plejefamiliekonsulenters m.fl. besøg i fbm. rekruttering, matching og supervision m.v.
For at kunne iagttage de gældende sundhedsfaglige retningslinjer tager vores medarbejdere følgende forholdsregler i forbindelse med fysisk fremmøde:
• I alle tilfælde vil vi i forbindelse med planlægningen være i tæt
dialog med jer som plejefamilie, om der er særlige
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sundhedsmæssige forhold (en eller flere i husstanden tilhører
de af Sundhedsstyrelsen fastsatte risikogrupper), vi i den forbindelse skal tage højde for.
Forud for et fremmøde vil I blive kontaktet telefonisk i forhold til
at afsøge om der er konstateret smitte eller mistanke om COVID-19 blandt nogen i jeres husstand. Er der konstateret smitte,
udsættes fremmøde til alle i husstanden er smittefrie. Der vil tilsvarende ikke fremmøde medarbejdere, der er syge eller viser
tegn på smitte.
Vi vil så vidt muligt gennemføre mødet udendørs, hvis vejret og
situationen muliggør det (diskretionshensyn mv.). Vores medarbejdere kan dog få brug for at kunne benytte sig af toilet og
håndvask undervejs og det håber vi, at I vil lade dem gøre.
Når vi kommer i jeres hjem giver vi ikke hånd, vi holder behørig
afstand til alle undervejs, og vi vasker eller afspritter hænder og
evt. medbragte genstande før og efter vores besøg.

Socialtilsynene har fra mandag d. 27. april ligeledes genoptaget deres
fysiske tilsynsbesøg under iagttagelse af de sundhedsfaglige retningslinjer. Det medfører en række forholdsregler svarende til dem Borgercenter Børn og unge følger. Du kan læse mere på: https://socialtilsyn.frederiksberg.dk/nyhed/socialtilsyn-hovedstaden-genoptager-defysiske-tilsynsbesog-fra-mandag-den-27-april-2020 og http://socialtilsynost.dk/nyheder/andre-nyheder/gennemfoerelse-af-fysiske-tilsynsbesoeg/.
Afholdelse af samvær med barnet eller den unges biologiske forældre
og netværk
Ændringen af COVID-19-bekendtgørelsen på det sociale område indebærer ligeledes, at kommunerne ikke længere har adgang til midlertidigt at suspendere anbragte børn og unges samvær med forældre og
netværk som led i indsatsen mod COVID-19. Det betyder, at evt. suspenderet samvær skal genoptages. Der er fortsat mulighed for efter en
konkret vurdering i den enkelte sag, og under iagttagelse af betingelserne i bekendtgørelsen, at træffe afgørelse om midlertidigt at ændre
måden, hvorpå samvær gennemføres, herunder således at det i stedet
kan ske ved elektronisk kommunikation.
Udgangspunktet er dog, at anbragte børn og unge har ret til samvær og
kontakt med deres familie og netværk – også i den aktuelle situation.
Samtidig er det fortsat nødvendigt at have nogle begrænsninger i den
social kontakt for at mindske spredningen af Coronavirus.
Kommunen kan efter servicelovens almindelige regler om samvær, og
en konkret vurdering i den enkelte sag, træffe afgørelse om omfang og
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udøvelse af samvær og kontakt og fastsætte nærmere vilkår herfor. Social- og Indenrigsministeriet har i en orienteringsskrivelse til kommunerne i forlængelse af opdatering af COVID-19-bekendtgørelsen fremhævet, at det vil være relevant i de tilfælde, hvor et barn eller en ung bor
i en plejefamilie, og hvor der evt. må være særligt sårbare familiemedlemmer (tilhørende de af Sundhedsstyrelsen fastsatte risikogrupper). I
kommunens vurdering af omfanget af samvær skal der generelt tages
højde for oplysninger om samværspersonens helbredsmæssige tilstand
(herunder hvorvidt vedkommende eller personer i husstanden har
symptomer på at være smittet med COVID-19), samt den adfærd, som
samværspersonen må forventes at udvise under samværet (herunder
særligt overholdelse af de gældende sundhedsfaglige retningslinjer).
Kommunen skal som led i vurderingen overveje, hvor samværet kan foregå (herunder om samværet kan gennemføres i forældrenes hjem,
eller om samværet bør foregå i plejefamiliens hjem) og hvor mange
personer, der kan deltage i samværet. Københavns Kommune følger
ministeriets anbefaling om, at være konkret handlingsanvisende på
rammen for samværet, herunder i forhold til tidsrum, sted og hvilke aktiviteter familie og netværk kan foretage sig med børn i perioden med
COVID-19. Anvisningerne vil tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen
Inspirationskatalog til pædagogiske aktiviteter under corona-epidemien
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Inspirationskatalog-til-paedagogiske-aktiviteter. Konkrete aktiviteter vil kunne være at gå en tur sammen, eller lave udendørsaktiviteter, såsom leg i haven eller kreative aktiviteter i form af fx at samle og male på sten m.fl.
I forbindelse med afholdelse af samvær med et barn eller en ungs familie eller netværk, skal både forældre/netværk og plejefamilien følge og
indrette sig efter sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer
https://www.sst.dk/da/corona. Det indebærer bl.a. at god håndhygiejne
og afstand mellem de voksne. Tæt kontakt mellem barnet eller den
unge og deres nære pårørende kan og skal ikke undgås, forældre må
gerne kramme deres børn, også når de ikke bor i samme husstand.
Vi håber på jeres forsatte forståelse for, at situationen løbende kan ændre sig. Vi opfordrer jer til at kontakte jeres familieplejekonsulent, hvis I
har spørgsmål til det, der står i brevet.
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