OBS! OBS! OBS!
Vi plejer at være mere end 10 deltagere, så demonstrationen er AFLYST!
I stedet dagsorden med ”referat”:
Referent: Kirsten Parbst
Tovholder: Finn Parbst
1.Siden sidst.
1a. Nyt om flytning til Avnstrup


Røde kors har indbudt til møde og diskussion af, hvorledes børnefamilierne får et ophold i
trygge rammer og med meningsfulde tilbud. Desværre er mødet aflyst indtil videre, men vi
kan da godt lave en liste over forslag til hvad, der skal gøres. Eksempler er:
- Hvad med de tilfælde hvor manden er i Ellebæk og kone og børn er i Avnstrup. (f.eks.
transportmuligheder)
- Cafeen skal flyttes med til Avnstrup
- Internetcafe, hvor de voksne kan have kontakt til verden og som det vigtigste, hvor de
skolesøgende børn kan lave lektier via computer.
- Computer eller IPAD til skolesøgende børn
- TV stuer: måske en pr. sprog og mindst en med dansk fjernsyn.



Flytning udskudt på grund af Corona (se brev fra UIM længere nede)

1b. Åbent samråd om forholdene på Ellebæk (aflyst indtil videre)
1c. Møde med ”Luk Ellebæk”:
Jørn Nerup og Per Husfeldt har holdt møde med ”Luk Ellebæk”. Konklusionen var, at de ville
nedfælde deres erfaringer efter adskillige besøg i Ellebæk. Erfaringer som vi så ville kunne bruge i
vores forhåbentlig snarlige kontakt med Lægeforeningens etiske udvalg, samt i vores øvrige aktioner.
Endnu intet respons fra gruppen.
1d. Kirke i nærheden af Avnstrup? Intet nyt (Leif Bork Hansen)
1e. Corona: Hvad gør man på Sjælsmark og Ellebæk


Vi ved ikke hvad man gør på Ellebæk



Fakta fra Udlændinge og Integrations Ministeriet (UIM) 14. marts 2020:
1. Vejledningsmateriale, herunder Sundhedsstyrelsens plakater, er opsat på
centrene.
2. I Modtagecenter Sandholm har der i de seneste uger i den medicinske modtagelse
været særligt fokus på nyankomne asylansøgeres rejserute med henblik på at
afdække evt. forøget risiko for smitte.
3. Udlændingestyrelsen besluttede den 4. marts 2020 i samråd med Røde Kors, at
alle nyankomne asylansøgere skulle forblive indkvarteret i Center Sandholm i 14
dage efter indrejse med henblik på at koncentrere beredskab og opmærksomhed
og begrænse flytninger i centersystemet mest muligt i modtagefasen.
4. Der er indført et øjeblikkeligt stop for alle ordinære flytninger mellem
indkvarteringssteder indtil videre.
5. Sundhedsklinikkerne på centrene har indført en række forskellige tiltag for at
mindske smittespredning. Personalet følger myndighedsretningslinjer, og iagttager

de anbefalede forholdsregler, håndvask, afstand etc. Ved mistanke om COVID-19
må beboerne ikke møde fysisk op på sundhedsklinikkerne. Ikke-hastende
problemstillinger udskydes. Vagtlæge kontaktes, hvis en beboer bliver kritisk dårlig.
6. For at undgå smitterisiko i kantinerne, er der taget en række forholdsregler,
herunder bl.a. at personalet udleverer maden, visse steder til beboernes egne
værelser, der holdes afstand i eventuelle køer og der spises med afstand. De
centre, der har selvhushold opretholder som udgangspunkt denne, men der tages
særligt hensyn til beboerne i risikogruppen.
7. Al undervisning og alle aktiveringstilbud sættes i bero.
Dog har ”Skolen på Bakken” i Lynge udarbejdet individuelle undervisningsmaterialer til alle elever:
Det hele er samlet i mapper til det enkelte barn. Mappen består af en personlig
hilsen fra det enkelte lærerteam, engangsbøger, kopiark med opgaver, penalhuse m.
skriveredskaber m.v. + henvisninger til hjemmesider med gratis digitale
undervisningsmaterialer for dem der har mulighed for at gå på digitale medier.
Så alle skolebørn kan nu modtage hjemmeundervisning – og være bedre beskæftiget i
den meget anderledes dagligdag på Center Sjælsmark.Mapperne er afleveret.

8. På centre med legestue og fritidstilbud sættes disse i bero.
9. Der vil som udgangspunkt blive lukket for almindelige besøg på centrene.
10. På de fleste centre er frivillig hjemmekarantæne på indkvarteringsstedet muligt.
Andre steder vil det være muligt at etablere karantæne på andre adresser.
11. Udbetaling af kontante ydelser sker enten direkte til beboernes værelser eller ved
regulerede køer med behørig afstand i fællesområder.
12. Sidst opdateret 14.03.2020


Melding fra Røde Kors (Tanja) i Sandholm via Gerd
1. Beboerne er informeret om at alle aktiviteter er lukket, og nogle havde endda
udtrykt bekymring for, at frivillige kom på centrene før vi lukkede ned.
2. Alle udrejser, flytninger mellem centrene og meldepligt er aflyste i denne periode.
Beboerne er informeret.
3. Alle forholdsregler er de også informeret omkring.
4. Beboerne må gerne gå ud, de skal forholde sig til forholdsreglerne, som vi andre.
5. Der er ikke fjernundervisning. Det kræver computere, og det har de ikke alle.
- se dog ovenfor om Lynge Skolen
6. Alle lærere og pædagoger er hjemsendt, men står i beredskab ved evt. sygdom.
7. Dem I har kontakt med tlf, mail o.s.v. kan I snakke med.
8. PS. Kan oplyse, at I tirsdags gjorde beboerne hovedrent på centret! Flere gange blev
spulet. Beboerne er lige så velinformeret, som vi andre😉

II. Appel til Danske myndigheder fra ”Lysfest for humanisme” er udarbejdet under forberedelserne til
lysfesten i 2020 :
APPEL TIL DE DANSKE MYNDIGHEDER VEDRØRENDE BESKYTTELSE AF BEBOERNE I LANDETS
UDREJSECENTRE UNDER CORONA-EPIDEMIEN
Til
Sundhedsminister Magnus Heunicke, Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, direktør for
Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm sundhedsordførere Kirsten Norman Andersen (SF), Frede Hvelplund
(Ø), Rasmus Horn Langhoff (S), Martin Geertsen (V), Stinus Lindgreen (Rad.V.), Per Larsen (K), Liselotte
Blixt (DF), Henrik Dahl (Lib. A.), Susanne Zimmer (tidl. Alt.)
Appel til de danske myndigheder vedrørende beskyttelse af beboerne i landets udrejsecentre under
corona-epidemien:

I landets udrejsecentre føler beboerne sig meget utrygge i den nuværende situation med corona-epidemi.
De vil gerne være med til at forebygge smittespredning og ønsker derfor at kunne følge de danske
sundhedsmyndigheders vejledninger og anvisninger i forbindelse med corona-epidemien. Beboerne er
underlagt en række vilkår, som ikke yder dem god beskyttelse mod smitte med corona-virus. I modsætning
til de regler og anvisninger, der udstikkes for befolkningen i resten af Danmark, tvinges beboerne i
udrejsecentrene til fortsat at bo og leve mange samlet på et sted. De bor meget tæt på små værelser,
spiser sammen i store grupper (undtagen på Sjælsmark) og er nu underlagt meget skrappe restriktioner
mht. at forlade udrejsecentret (mange har børn og familie i Danmark).
Vi appellerer til de danske myndigheder om følgende:
- at beboere, som har familiemedlemmer eller venner i Danmark, der over for myndighederne
tilkendegiver, at de kan have dem boende (give kost og logi),
- får lov til at forlade Udrejsecentret og have midlertidig bopæl her, indtil coronaepidemien er overstået
- at de øvrige beboere i videst mulig omfang får tildelt et et-mands værelse for at forebygge
smittespredning
- at beboerne får tildelt tilstrækkeligt med håndklæder, sengetøj, håndsprit m.m. for at kunne opretholde
den påkrævede hygiejne
- at beboerne ikke tvinges til at spise i kantiner, men får ret til at spise og lave kaffe og te på egne værelser
for at forebygge smittespredning
- at beboerne på landets udrejsecentre får samme sundhedsfaglige behandling, som befolkningen i
Danmark
- at beboerne får skriftlig information på deres eget sprog om, hvordan de skal forholde sig for at undgå
smitte og hvordan de skal forholde sig, hvis de bliver syge på udrejsecenteret og under besøg uden for
udrejsecenteret
- at beboerne bliver orienteret om hvordan de tilkalder hjælp, og om hvilken sundhedsfaglig pleje og
omsorg de vil få i forbindelse med et sygdomsforløb på udrejsecenteret
Vi opfordrer til, at de sundhedsfaglige myndigheder gennemgår og vurderer risikoen for både
smittespredning i udrejsecentrene men også for den enkeltes sundhedsrisiko i forbindelse med
sygdomsforløb, hvor patienten skal forblive på udrejsecentret.
Følgende organisationer og enkeltpersoner har tilsluttet sig appellen: ???

III. Næste demonstration er forhåbentlig 12. april, men det er påskedag, så?
IV. Tovholder og referent til de næste demonstrationer

