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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 16. marts 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 233 (alm. del) efter ønske fra Rosa Lund (EL) til udlændinge- og in-

tegrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 233: 

 

Hvad er ministerens vurdering af risikoen for coronavirus-smitte på danske asyl-

centre, hvor mange mennesker – herunder børn – lever tæt sammen på lidt plads, 

og vil ministeren redegøre for, om Udlændingestyrelsen sammen med indkvarte-

ringsoperatørerne har taget skridt til at informere beboerne og til at reducere 

risikoen for smitte? 

 

Svar: 

 

Indledningsvist vil jeg gerne bemærke, at Udlændinge- og Integrationsministeriet 

samt Udlændingestyrelsen og indkvarteringsoperatørerne tager den nuværende 

situation meget alvorligt og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at 

begrænse smitte med COVID-19, ligesom situationen løbende følges tæt. 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet bidrag fra Udlændingestyrelsen, som jeg kan henholde mig til: 

 

”Udlæ di gestyrelse  er i tæt dialog ed i dkvarteri gsoperatører e, so  
står for den daglige drift af asylcentrene, om håndteringen af coronavi-

rus/COVID-19 i indkvarteringssystemet. 

 

Fokus er bl.a. på at sikre en effektiv implementering af myndighedernes lø-

bende tiltag mod spredning af COVID-19 i Danmark og at sikre, at man fort-

sat vil kunne varetage kritiske funktioner på de enkelte centre – fx adgang 

til sundhedsbehandling, udbetaling af kontante ydelser, mad/bespisning, 

adgangskontrol på udrejsecentrene mv. – hvis der skulle opstå en situation 

med udbredt smittespredning i indkvarteringssystemet. 

 

Indkvarteringsoperatørerne sørger for, at personale og beboere indkvarte-

ret på eller i tilknytning til centrene (fx personer indkvarteret i udebolig og 

privat indkvarterede, som er tilknyttet centrene) løbende holdes orienteret 
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om myndighedernes tiltag mod spredning af COVID-19 i Danmark samt om 

sundhedsmyndighedernes vejledninger og anbefalinger til forholdsregler 

mv. for at mindske risikoen for smitteoverførsel, herunder bl.a. hvordan 

beboerne skal forholde sig under deres færden på centret og i lokalområ-

det. Informationen tilgår beboerne i form af bl.a. informationsfoldere, op-

slag og info-skærme, ligesom der er opsat plakater fra Sundhedsstyrelsen 

med vejledning om forebyggelse af smitte. 

 

Udlændingestyrelsen og indkvarteringsoperatørerne har iværksat en lang 

række tiltag, som har til formål at mindske spredning af COVID-19 i Dan-

mark. Som eksempler på disse midlertidige tiltag kan pr. 23. marts 2020 

nævnes: 

- indkøb og opsætning af relevant udstyr til at fremme hygiejnen mv. 

- alle nyankomne asylansøgere m.fl. forbliver indtil videre indkvarteret i 

Modtagecenter Sandholm i 14 dage efter indrejse  

- Ved det indledende helbredstjek af nyankomne asylansøgere er der sær-

ligt fokus på rejserute og eventuel tæt kontakt med syge med henblik på 

at afdække evt. forøget risiko for smitte 

- stop for ordinære flytninger mellem indkvarteringssteder 

- udsættelse af flytningen af enlige og par fra Center Avnstrup til Udrejse-

center Sjælsmark med henblik på at frigøre plads til flytning af børnefa-

milier fra Udrejsecenter Sjælsmark til Center Avnstrup 

- stop for ordinære besøg på indkvarteringsstederne 

- forholdsregler for at mindske smittespredning i sundhedsklinikkerne 

- forholdsregler for at mindske smittespredning i cafeterierne i modtage-, 

hjem- og udrejsecentrene, hvor beboerne bl.a. henvises til at indtage de-

res måltider på værelserne 

- forholdsregler for at mindske smittespredning i forbindelse med udbeta-

ling af kontante ydelser 

- nedlukning af visse fællesområder samt begrænsning af antallet af per-

soner i de fællesområder, som ikke kan nedlukkes 

- øget fokus på rengøring, bl.a. ved at indføre rengøring ved professionelt 

rengøringsfirma på alle fællesarealer, herunder fælleskøkkener og fælles 

bad og toiletter 

 

Udlændingestyrelsen og indkvarteringsoperatørerne følger udviklingen i til-

tag fra sundhedsmyndighederne og regeringen og indfører yderligere tiltag 

efter behov.” 

 

 

Mattias Tesfaye  
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Søren Larsen 

 


