Sundhedstilbud og kontaktinfo, samt tidligere nyhedsbreve – klik her

Juli 2020 – nyhedsbrev
Henvisning af borgere fra almen praksis til et isolationsophold
Gladsaxe kommune har etableret en række frivillige isolationspladser til Gladsaxeborgere, der er konstateret smittet med Covid-19 og som bor med personer i øget risiko og ikke kan isolere sig hjemme.
Målgruppe for ophold på isolationsfacilitet:
1. Borgeren skal være påvist smittet og skal fremvise dokumentation fra Sundhed.dk eller være henvist
af læge efter påvist COVID-19.
2. Borgeren skal være selvhjulpen og kun have lette symptomer.
3. Børn og unge under 18 år, der er smittede, kan kun visiteres i følge med en voksen fra samme
husstand
Visitationskriterier
Borgeren kan ikke etablere og opretholde selvisolation, fordi borgeren:
• Deler husstand med mange personer på et lille areal uden mulighed for rumadskillelse)
og/eller
• Deler husstand med en person som er i øget risiko for alvorlig sygdom ved COVID-19, som det
er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra. Der skal foreligge lægelig dokumentation fra
familiemedlemmets egen læge på at der er øget risiko. Liste over sygdomme:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19-Anbefalinger-til-personer-ioeget-risiko og/eller
• Deler husstand med en person, der har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om selvisolationen på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse.
Procedure for henvisning
Hvis en borger ønsker at søge om et ophold på en isolationsplads, kan borgeren selv kontakte Gladsaxe
Kommune ved at ringe til Boligformidlingen på hverdage mellem kl. 9 og 14 på telefon 3957 5777. Ved
henvendelser til Boligformidlingen udenfor åbningstiden, kan denne postkasse/mailadresse benyttes:
isolationsboliger@gladsaxe.dk. Information om tilbuddet kan findes på kommunens hjemmeside her:
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/sundhed-og-sygdom/coronavirus/isolationsophold-covid-19.
Den praktiserende læge kan ligeledes henvise patienten via en kommunehenvisning eller ved at ringe til
Boligformidlingen på ovenstående telefonnummer. Derudover kan der sendes en Med-com besked, hvor
der skrives ”COVID-19-beredskab” i emnefeltet, for at sikre hurtig kontakt til borgeren.
Følgende oplysninger er nødvendige for den videre sagsbehandling:
• Borgers navn, cpr.nr. og telefonnr.
• Lægens vurdering af borgers behov for isolationsophold/årsag til manglende mulighed for selvisolation.
Gladsaxe Kommune gør følgende ved henvendelser om isolationsophold:
• Boligformidlingen vurderer borgers behov for selvisolation uden for hjemmet.
• Orienterer borger om indhold i og betingelser for isolationsopholdet.
• Kontakter isolationsfaciliteten og varsler modtagelsen af borgeren.
Hvad stiller Gladsaxe Kommune til rådighed:
Der er indgået aftale med et hotel om:
• Overnatning på værelse med eget bad, tv og wi-fi.
• Forplejning leveret til døren for ialt 150 kr. for tre måltider om dagen.
• Der udleveres folder om betingelser for isolationsophold til borgeren.
• Der organiseres transport til isolationsfaciliteten, hvis borgeren ikke selv har mulighed for
at komme derhen uden at bruge offentlig transport eller taxa.
Ønskes mere information kontakt Freia Maria Flachs på 39 57 55 73 eller fresan@gladsaxe.dk.
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Plejehjemslæge
Vi søger fortsat plejehjemslæger til dækning af Demens- og plejeboligerne i Gladsaxe.
Der er fortsat behov for fasttilknyttede læger på henholdsvis Bakkegården, Møllegården og Rosenlund.
Send en mail til Sundhedschef Steen Rank Petersen: stepet@gladsaxe.dk

J. nr. 29.09.00P20
Sag: 2014/10927 083

2

