Dato: 6. august 2020

Ringsted Kommune

Kære beboere i Jystrup og omegn
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Ringsted Kommune har etableret isolationsfaciliteter til borgere smittet med ny
coronavirus på Skjoldenæsvej 67 – en gammel villa, som er ejet af Ringsted
Kommune, og som vi tidligere har brugt som flygtningeboliger.
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Ringsted Kommune er pålagt at stille isolationsfaciliteter til rådighed for personer,
der er smittet med ny coronavirus, og som vurderes til ikke at kunne isolere sig i
eget hjem. Den opgave løfter vi selvfølgelig. Formålet med selvisolation uden for
hjemmet er at forebygge smittespredning fra personer smittet med ny coronavirus,
som ikke kan etablere selvisolation i eget hjem.
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Da der i øjeblikket kan opstå et større behov for isolationsfaciliteter har Ringsted
Kommune valgt at etablere flere isolationsfaciliteter i villaen på Skjoldenæsvej 67 i
Jystrup. Her er der indrettet 11 pladser, der kan bruges af smittede.
Isolationsfacilitet adskilles klart fra naboer og lokalområde
Det er vigtigt at understrege, at smittedes ophold i isolationsfaciliteten ikke udgør
nogen risiko for smittespredning i lokalsamfundet.
Der er tale om isolationsfaciliteter til beboerne på isolationsfaciliteten, og det
betyder, at personerne på isolationsfaciliteten under hele opholdet skal være
isoleret fra ikke-smittede.
Faciliteterne skal blandt andet være adskilt fra faciliteter, som anvendes af ikkesmittede, og der skal være klare fysiske markeringer for at sikre, at ikke-smittede
ikke ved en fejl bevæger sig ind på isolationsfaciliteterne. De smittede må under
opholdet ikke bevæge sig uden for isolationsfaciliteten.
I Jystrup og omegn betyder det, at de smittede, der opholder sig i villaen på
Skjoldenæsvej 67, for eksempel ikke må gå i Dagli’Brugsen eller ned til en af
søerne. Beboerne på isolationsfaciliteten kommer derved ikke i kontakt med
lokalmiljøet og jer beboere.
Beboerne på Skjoldenæsvej 67 kan under opholdet få leveret mad fra Ringsted
Kommune, eller de kan stå for forplejning selv. Vælger de at stå for forplejning
selv, skal de få det leveret udefra.
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Ophold fra 7-14 dage
Beboerne skal være i isolationsfaciliteten i 7-14 dage. De skal være der enten i
syv dage fra de er testet, hvis de ikke har symptomer, eller hvis de har
symptomer, skal de være i isolationsfaciliteten til 48 timer efter, at de ikke har
symptomer mere.
Isolationsfaciliteten skal gøres grundigt ren efter beboerne flytter ud.
Tæt samarbejde med andre myndigheder
Ringsted Kommune har den seneste tid haft et utrolig tæt og godt samarbejde
med Region Sjælland og Styrelsen for Patientsikkerhed.
Styrelsen for Patientsikkerhed står for al kontakt til smittede, for smitteopsporing
mv.
Region Sjælland har blandt andet opstillet et midlertidigt testcenter ved Ringsted
Sport Center. Her er alle medarbejdere fra Ringsted Kommunes social- og
sundhedsområde blevet opfordret til at lade sig teste, og fra torsdag den 6. august
kan alle borgere lade sig teste. Vil I testes, skal I bestille tid først via
coronaprover.dk.
Vi har fortsat en god dialog med andre myndigheder, og vi følger selvfølgelig
udviklingen meget tæt, så vi sammen kan få hindret smittespredningen.
Kontakt os ved spørgsmål
Har I nogen spørgsmål til isolationsfaciliteten eller til, hvad det betyder for jer som
naboer, er I meget velkomne til at kontakte Myndighedsenheden i Ringsted
Kommune.
Det er Myndighedsenheden, der står for at etablere isolationsfaciliteter, og de
visiterer også borgere med behov til isolationsfaciliteter uden for eget hjem.
I kan kontakte Myndighedsenhedens telefon om isolationsfaciliteter alle hverdage
kl. 9.00-14.00 på tlf. 21 51 20 38.

Med venlig hilsen

Kasper Sonne, direktør for social- og sundhedsområdet,
og
Borgmester Henrik Hvidesten
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