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Status på Covid-19 i Jammerbugt Kommune
Til borgere i Jammerbugt Kommune der modtager kommunal ældrepleje
Regeringen har valgt at lukke store dele af den offentlige sektor ned med virkning fra fredag den
13. marts 2020 – og i første omgang 14 dage frem. Dette sker for at begrænse spredningen af
Covid-19.
Ældreområdet er i stort omfang undtaget fra nedlukningen, idet borgerne fortsat skal have hjælp.
Den hurtige spredning af Covid-19 medfører dog, at ældreområdet kommer under stort pres, når
plejepersonalet og de ældre borgere rammes af sygdommen.
For at beskytte både borgere og medarbejdere, samt sikre varetagelsen af de mest kritiske
opgaver vil visitationen i Jammerbugt Kommunes Sundheds- & Seniorafdeling prioritere den hjælp,
der gives.
Det betyder, at det løbende vurderes, hvad der kan leveres af ydelser, og at der derfor er
sandsynlighed for, at nogle borgere vil opleve reduktion af den hjælp og pleje, de sædvanligvis
modtager. Prioriteringen sker ud fra en konkret sundhedsfaglig vurdering af, hvilke borgere der i
højest grad kan undvære en ydelse. Det giver mulighed for at sikre ældreplejens kritiske opgaver
bedst muligt, så borgere med de største behov er garanteret livsnødvendig pleje.
Det er vigtigt at understrege, at der primært vil blive reduceret i praktisk hjælp såsom rengøring og
klippekort, før der reduceres i personlig pleje. Jeg håber, at I har forståelse for den svære situation.
Bliver du berørt af midlertidige ændringer i din pleje, så kontakter vi dig direkte så du er orienteret
om betydningen.
Visitationens telefonnummer er: 72 57 75 90, og du er som borger altid velkommen til at henvende
dig med spørgsmål til ovenstående eller til din specifikke situation i forhold til pleje i den nævnte
periode. Du skal dog være opmærksom på, at visitationen forventer flere henvendelser end
sædvanligt, og der kan derfor forekomme ventetid. Telefonens åbningstid er uændret fra kl. 8.00 til
kl. 12.00 på alle hverdage.
Jeg beklager den ulejlighed, som ovenstående tiltag eventuelt vil medføre og håber på forståelse
for situationen, hvor vi sætter intensivt ind for, at beskytte de mest sårbare borgere i kommunen.
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