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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 25. marts 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 252 (alm. del) efter ønske fra Peter Skaarup (DF) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 252: 

 

Hvilke foranstaltninger har man taget på Center Sandholm, og alle andre af lan-

dets asyl- og udrejsecentre, ifm. antal af personer samlet på et vist areal ud fra 

myndighedernes anvisninger ifm. Covid-19? 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet bidrag fra Udlændingestyrelsen, der har oplyst følgende:  

 

”Udlændingestyrelsen henviser til besvarelsen af 26. marts 2020 af spørgs-

mål nr. 233, stillet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 16. marts 

2020.  

 

Udlændingestyrelsen kan dog supplerende oplyse, at først pr. 27. marts 

2020 bliver alle nyankomne asylansøgere m.fl., der modtages og indkvarte-

res i Modtagecenter Sandholm, tildelt enkeltværelser i de første 14 dage ef-

ter deres ankomst med henblik på hjemmekarantæne. De pågældende vil få 

mad bragt til værelset. En nyankommet beboer i hjemmekarantæne på et 

enkeltværelse vil som udgangspunkt skulle dele et fælles badeværel-

se/toilet med en anden nyankommet beboer i hjemmekarantæne i samme 

periode. 

 

Den nye foranstaltning vil også gælde for alle beboere, der er ankommet til 

Danmark og indkvarteret i Modtagecenter Sandholm efter den 17. marts 

2020. 

 

Endelig kan Udlændingestyrelsen oplyse, at proceduren for medicinsk mod-

tagelse af asylansøgere m.fl. i Modtagecenter Sandholm pr. den 27. marts 

2020 tillige er gjort mere målrettet, således at alle nyankomne hurtigst mu-
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ligt og inden for to dage fra ankomst opsøges af sundhedspersonale for at 

vurdere, om beboeren har symptomer på COVID-19.” 

 

 

Mattias Tesfaye  

/ 

 

 

Søren Larsen 

 


