
   

 

00/ 

Forebyggelsespolitik 
JAC er en stor arbejdsplads for borgere med særlige behov. Vi arbejder hver dag for at udvikle borgernes 

kompetencer.  

Borgerne kommer fra mange forskellige hjem, bosteder og botilbud. På JAC passer vi på hinanden.  

Når syge borgere bliver hjemme, og når der opretholdes god hygiejne både dér og på JAC, mindskes 

borgere og personalets sygelighed, til glæde for både borgere, botilbud og personale. At efterleve disse 

regler kræver en del af alle parter. Sygdom hos borgere er udfordrende for borgere, hjem og botilbud, og 

der kan opstå tvivlstilfælde og mange spørgsmål. JAC har udarbejdet denne retningslinje for at hjælpe med 

afklaring af disse spørgsmål og stimulere til et godt samarbejde om vores fælles borgere. 

 På JAC har vi ikke rammer, bemanding eller takstfinansiering til, at man kan ligge syg på JAC. 

 Hvis en borger er sløj eller syg, kan det have konsekvenser for de planlagte aktiviteter eller 

arbejdsopgaver for de øvrige borgere. 

 Vi ønsker at forebygge, at infektionssygdomme spreder sig til andre borgere, botilbud samt 

personale. 

På JAC følger vi, i mangel af bedre, Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for forebyggelse af smitsomme 

sygdomme hos børn og unge Link. 

 

Det overordnede formål med vejledningen er at begrænse udbredelsen af smitsomme sygdomme og 

fremme et godt aktivitets- og arbejdsmiljø for borgerne på JAC.  

Retningslinjer 

 En hovedregel er, at syge borgere ikke må komme på JAC, og at borgere med en smitsom sygdom 

først må komme igen, når vedkommende ikke længere smitter. 

 Borgeren er rask, når vedkommende er sygdomsfri, og almentilstanden er upåvirket. 

 Borgeren er syg, hvis almentilstanden er påvirket, hvis vedkommende har feber, eller hvis der er 

specifikke tegn på sygdom. 

 Borgeren skal kunne deltage i de aktiviteter og arbejdsopgaver, vedkommende plejer, uden at 

kræve særlig omsorg og pasning. Borgeren skal fx kunne deltage i fællesaktiviteter og tage med på 

tur. 

Der er dog undtagelser fra hovedreglen, og definitionen af hhv. ‘rask’ og ‘syg’ er ikke altid så enkel. Det kan 

specielt for vores borgeres vedkommende af og til være svært at afgøre, om de er syge eller raske, og ofte 

må man foretage et skøn. Sommetider har vores borgere pga. deres funktionsnedsættelse mentale eller 

fysiske symptomer, der kan være både et tegn på sygdom eller en konsekvens af deres 

funktionsnedsættelse. I disse tilfælde kan en læge eller en sygeplejerske tilse borgeren i vedkommendes 

hjem – og derved bidrage til en opklaring.  

Hvis en borger kommer på JAC uden at være helt rask, har vedkommende på grund af nedsat 

modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom. 

Det kan derfor være en god idé at lade borgeren blive hjemme i mindst 1 dag efter, at vedkommende er 

blevet symptomfri. 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Smitsomme-sygdomme-hos-b%C3%B8rn-og-unge/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge.ashx


   

 

Hvis en borger bliver syg på JAC 

Hvis en borger er syg, eller der er mistanke om sygdom, har personalet på JAC pligt til at: 

 kontakte hjem eller botilbud med henblik på, at de snarest skal hente borgeren hjem 

 om fornødent holde borgeren adskilt fra de andre borgere, men fortsat holde borgeren under 

opsyn 

 evt. ledsage borgeren ved akut indlæggelse på sygehus. Ved behov blive sammen med borgeren 

indtil botilbud eller pårørende ankommer (inden for JAC’s åbningstid).  
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