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Bekendtgørelse om isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i
forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19)
I medfør af § 210 a, stk. 3, i sundhedsloven, jf. lovbe‐
kendtgørelse nr. 903 af 26. juni 2019, som ændret ved lov
nr. 872 af 14. juni 2020, fastsættes:
§ 1. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med håndte‐
ring af Coronavirussygdom (covid-19) ansvar for at stille
isolationsfaciliteter til rådighed til indkvartering af borgere i
omfattet af § 5, stk. 2, som frivilligt vil lade sig indkvartere
på en sådan facilitet.
§ 2. Kommunalbestyrelsen tilvejebringer isolationsfacili‐
teter, jf. § 1, ved selv eller i samarbejde med andre kommu‐
nalbestyrelser at indgå aftale med private leverandører af
hoteller, feriecenter eller andre kommercielle overnatnings‐
faciliteter om etablering og drift af isolationsfaciliteter i hen‐
hold til § 1.
§ 3. En isolationsfacilitet, jf. § 2, skal leve op til sund‐
hedsmyndighedernes retningslinjer om begrænsning af Co‐
ronavirussygdom (covid-19), herunder om særlige forhold
og krav til rengøring, adgangsforhold, kontakt til andre gæ‐
ster og personale m.v. på isolationsfaciliteter med henblik på
at sikre sundhedsmæssige forsvarlige forhold for såvel bor‐
gere som personale ved isolationsfaciliteten.
Stk. 2. Ved indgåelse af aftale med private leverandører
om isolationsfaciliteter, jf. § 2, skal kommunalbestyrelsen
sikre, at leverandøren lever op til retningslinjerne, jf. stk. 1,
herunder i form af eventuel nødvendig oplæring af persona‐
let og formidling af viden til personalet om de særlige tiltag,
der er nødvendige for at mindske risiko for smittespredning
af Coronavirussygdom (covid-19).
§ 4. Ophold på en isolationsfacilitet er vederlagsfrit for
borgeren og omfatter indkvartering på eget værelse, adgang
til udendørsarealer, samt eventuelle fælles faciliteter, der er
forbeholdt gæster smittet med Coronavirussygdom (co‐
vid-19).
Stk. 2. Flere personer fra samme husstand, der, jf. § 5, er
visiterede til et ophold på en isolationsfacilitet, kan indkvar‐
teres i samme værelse, såfremt værelset er indrettet til det
pågældende antal personer.
Stk. 3. Isolationsfaciliteten udleverer rengøringsmidler,
håndsprit, sengelinned, håndklæder o. lign. ved indkvarte‐

ring. Daglig rengøring under opholdet udføres af borgeren.
Isolationsfaciliteten varetager slutrengøring.
Stk. 4. Isolationsfaciliteten tilbyder forplejning under op‐
holdet. Egenbetaling for forplejning kan maksimalt udgøre
150 kr. pr. døgn og dækker tre daglige hovedmåltider, som
tilbydes som en del af indkvarteringen. Borgeren er ikke for‐
pligtet til at tage imod tilbud om forplejning. Vælger borge‐
ren anden forplejning under opholdet vil dette være til fuld
udgift for den pågældende.
§ 5. Kommunalbestyrelsen visiterer borgere, der frivilligt
ønsker at tage ophold på en isolationsfacilitet, jf. § 1, til et
ophold på en isolationsfacilitet, såfremt vedkommende er
omfattet af målgruppen for tilbuddet, jf. stk. 2.
Stk. 2. Målgruppen for tilbuddet om ophold på en isolati‐
onsfacilitet er voksne borgere, der er konstateret smittet med
Coronavirussygdom (covid-19), som enten ikke udviser
symptomer på smitte eller alene udviser lette symptomer, i
høj grad er selvhjulpne og derfor ikke har behov for hjælp
eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale,
og som deler husstand med
1) mange personer på et lille areal og/eller uden optimal
rumadskillelse,
2) én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde
med den smittede om at følge myndighedernes anbefa‐
linger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale
problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller
3) én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et al‐
vorligt sygdomsforløb ved covid-19, som defineret af
Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer
i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigts‐
mæssig isolation fra.
Stk. 3. Børn og unge under 18 år, der er konstateret smit‐
tet med Coronavirussygdom (covid-19) og i øvrigt omfattet
af målgruppen, jf. stk. 2, nr. 1-3, kan kun visiteres til ophold
på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme
husstand.
§ 6. Ved visitation til en isolationsfacilitet og ved indloge‐
ring på faciliteten skal borgeren orienteres om vilkårene for
opholdet, herunder om, at
1)
opholdet er vederlagsfrit,
2)
det påhviler borgeren at afholde udgifter til forplej‐
ning, jf. § 4, stk. 4,
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

2

der ikke er sundheds- eller socialfagligt personale til‐
knyttet faciliteten,
det påhviler borgeren at følge gældende anbefalinger
for selvisolation og forebyggelse af smittespredning,
borgeren under opholdet opfordres til at holde daglig
kontakt til nære pårørende,
borgeren ved forværring af symptomer selv skal kon‐
takte egen læge eller lægevagt, henholdsvis 1813 i
Region Hovedstaden,
borgeren i tilfælde af akut livstruende sygdom skal
kontakt akuttelefonen 112,
den daglige rengøring af det værelse eller tilsvarende,
som borgeren tildeles på isolationsfaciliteten, påhviler
borgeren,
borgeren kan opholde sig på isolationsfaciliteten i ind‐
til 48 timer efter symptomophør, såfremt borgeren har
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10)

11)

udvist symptomer på covid-19 og indtil 7 dage efter
positiv test for covid-19, såfremt borgeren er asymp‐
tomatisk,
borgeren skal meddele såvel isolationsfaciliteten som
kommunen, når borgeren ikke længere har behov for
at opholde sig på faciliteten og således permanent for‐
lader denne, og
almindeligt gældende retningslinjer for opholdet på
faciliteten, herunder om adgang til udendørsarealer og
eventuelle fælles faciliteter, som borgere smittet med
covid-19, kan gøre brug af under opholdet.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i
Lovtidende.
Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 1. marts 2021.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 14. juni 2020
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