20. marts 2020

Oversigt over Stevns Kommunes udmøntning af regeringens tiltag i forbindelse med bekæmpelse coronasmitte
Der gives nedenfor et overblik over, hvordan kommunen aktuelle serviceniveau er under coronakrisen.

1. Rådhus og Borgerservice
Rådhuset, herunder borgerservice, er lukket for personligt fremmøde. Borgere med behov for hjælp kan du kontakte kommunen på telefon 56 57 57 57 eller stevns@stevns.dk.
Kritiske funktioner som varetages:
Udstedelse af pas:

Har du et uopsætteligt behov for nyt pas, kan du kontakte Borgerservice telefonisk og aftale en tid til personligt fremmøde. Kørekort
Har du et
uopsætteligt behov for håndtering af kørekort, kan du kontakte Borgerservice telefonisk.

Hjælp til eksisterende NemID

Du kan betjene dig selv og finde svar på spørgsmål om NemID. Har du akut
brug for hjælp til NemID, kan du kontakte Borgerservice telefonisk og aftale
en tid til personligt fremmøde.

Generelt råd og vejledning i forhold til Udbetaling Danmark
Har du et uopsætteligt spørgsmål til Udbetaling Danmarks ydelser, og har
brug for hjælp til at kontakte Udbetaling Danmark kan du kontakte Borgerservice i telefontiden.
Forsørgerydelse (hjælp til at søge digitalt)
Har du brug for hjælp til at søge forsørgerydelse (f.eks. kontanthjælp) digitalt, kan du ringe til Borgerservice og få hjælp.
Nødvielser

Har du spørgsmål om nødvielser kan du kontakte Borgerservice telefonisk
eller via digital post.

2. Børn og unge
Alle kommunens skoler og dagtilbud er lukket fra mandag den 16. marts 2020 og i foreløbigt to uger.
Der er etableret nødpasning fra mandag den 16. marts. Nødpasning gælder for:
1.

2.
3.

0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐
og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Hvis behovet er tilstede som anført under pkt. 1 og 2 er der også mulighed for at få nødpasset sit barn, selvom
man ikke er tilmeldt offentligt pasningstilbud.
Skolebørn, som er hjemme, skal i videst muligt omfang arbejde skolefagligt i eget hjem. Der informeres løbende
fra skolen, hvad og hvordan børn skal arbejde med det faglige, og hvordan kommunikationen er til skolen og undervisere.

S. 1/2

Kommunens ungdomsskole vil ligeledes være lukket i de næste to uger, og det samme gælder musikskolen.
Sundhedsplejens hjemmebesøg afvikles i de fleste tilfælde ikke de næste to uger. Du vil blive kontaktet af sundhedsplejersken, hvis I allerede har aftalt et besøg.

3. Sundhed og Omsorg
Plejecentre, hjemmepleje, sygepleje og de sociale botilbud fungerer som normalt. Besøg på plejecentre, rehabiliteringscentret og botilbud er ikke tilladt af hensyn til at beskytte vores svage borgere mod smitterisiko.
Den åbne psykiatriske rådgivning er åben hele tiden i stedet for kun en gang om måneden.
Madservice leverer mad til borgerne som normalt.
Dagcentre, væresteder, ledsagerordning og en række aktiviteter som f.eks. fællesspisning for pensionister og
genoptræning på hold holder lukket. Genoptræning vil i de næste to uger kun blive tilbudt til særligt sårbare borgere som hjemmetræning.
Myndighedsfunktion og visitation til ydelser efter lov om social service og sundhedsloven vil blive opretholdt,
men ekspeditionstider kan blive påvirket. Hjemmebesøg vil kun finde sted i meget begrænset omfang. Hjælpemiddelkontoret vil være åbent for henvendelser pr. telefon som vanligt.
Sygeplejeklinikkerne vil ligeledes være åbne, men kun for borgere henvist af kommunen.
Forebyggende hjemmebesøg vil ikke finde sted.
Den kommunale tandpleje vil opretholde et nødberedskab til akutte opgaver, mens planlagte, ikke-akutte behandlinger vil blive udskudt.

4. Arbejdsmarked
Jobcentret holder lukket, og alle møder er aflyst og aktivering er sat på pause. Ydelserne bliver dog udbetalt.
Læs yderligere i ministeriets pressemeddelelse.

5. Kultur og Fritid
Svømmehal, idrætshaller, musikskole, biblioteker mv. er lukkede.

6. Teknik og Miljø
Der kan fortsat søges om byggetilladelser og andre tilladelser, men der kan ikke aftales et personligt møde med
en sagsbehandler.
Der foretages kun den nødvendige pleje af kommunale udearealer og kommunale bygninger.
ARGO (genbrugspladserne) er overgået til nødberedskab: Store Heddinge og Hårlev.

7. Aflyste arrangementer
Alle kommunale arrangementer og events - f.eks. i kommunens bygninger er aflyste - det kan f.eks. være borgermøder, musikforestillinger, skolearrangementer mv. Evt. nye datoer meldes ud senere.
På samme måde bliver private arrangørers begivenheder i kommunale bygninger ikke afholdt. Henvend dig til
arrangøren, hvis du er i tvivl, om begivenheden er aflyst eller flyttet.
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