
 

 

København d. 4. marts 2020 

Sundhedsstyrelsen har i går den 3. marts udsendt nye anbefalinger og krav i forbindelse med forebyggende 
indsats vedr. COVID-19 (Coronavirus), hvorefter styrelsen:  

1. Anbefaler, at personer, der siden 2. marts er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, 
holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.  

2. Foreskriver, at alt personale på sundheds- og ældreområdet, som har direkte kontakt til borgere og 
patienter, skal blive hjemme i to uger efter, at de er udrejst fra et af de særlige risikoområder.  

KL og Forhandlingsfællesskabet har i den forbindelse udsendt et notat om, hvordan man skal forholde sig til 
situationen på de kommunale arbejdspladser.  

For musikskoleansatte gælder særligt disse hovedtræk, idet man dog, hvis man har særlig grund dertil, bør 
læse hele notatet:   

 Særlige risikoområder defineres af Statens Seruminstitut og Sundhedsstyrelsen, som dagligt 
opdaterer listen. 

 Ansatte, som efter Sundhedsstyrelsens anvisning skal holde sig hjemme i 14 dage, kontakter deres 
arbejdsgiver telefonisk eller pr. mail. 

 Hvis man er rask under hjemsendelsen, kan der pålægges hjemmearbejde i det omfang, de 
nødvendige arbejdsredskaber forefindes, og det er muligt under hensyn til stilling og 
arbejdsopgaver. 

 Der udbetales sædvanlig løn under fraværet, uanset om det er muligt at gennemføre 
hjemmearbejde.  

 Hvis man er rask, skal man stå til rådighed for arbejdsgiveren i hjemsendelsesperioden og være klar 
til atter at møde ind på arbejde, hvis Sundhedsstyrelsens udmeldinger justeres. 

 Man skal på arbejdsgiverens forespørgsel kunne dokumentere sit ophold i et risikoområde. 
 Det frarådes at sende medarbejdere på tjenesterejser i risikoområder. 
 Hvis man foretager private rejser i risikoområder i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledninger, 

fortabes retten til løn under en efterfølgende hjemsendelse i op til 14 dage.  
 Der kan ikke afholdes ferie under hjemsendelsen.  
 Hvis en medarbejder ønsker at holde sig hjemme uden at have rejst i risikoområder, kan der aftales 

ferie eller afspadsering.  
 Alle opfordres i øvrigt til at følge Sundhedsstyrelsens generelle hygiejneråd: 

o Vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand, brug evt. håndsprit  
o Nys og host i ærme eller albuebøjning 

Man kan her holde sig orienteret om Sundhedsstyrelsens og Udenrigsministeriets vejledninger, både 
herhjemme og i forbindelse med planlægning af rejser.  

Du er som medlem altid velkommen til at henvende dig til sekretariatet for yderligere vejledning.  



 

Med venlig hilsen 

 
Sekretariatet (Tlf. 35 35 63 33 hverdage kl. 9-12)  

Dansk Musikpædagogisk Forening  

http://www.dmpf.dk 

 

 

 

 


