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Karantæneaftale mellem Region Hovedstaden og Værnsfælles Forsvarskommando

Indledni ng
Denne aftale, som skal ses i sammenhæng med Karantæneplan for Region Hovedstaden, beskriver, hvad
Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) i muligt omfang vil
stille til rådighed for Region Hovedstaden i forbindelse med en situation med karantænesætning.
Karantæneplanlægning er en del af regionens sundhedsberedskabsplanlægning.

VFK og FES har overblik over, hvilke af forsvarets egnede lokaliteter, der kan rømmes (delvist) og er
anvendelig som karantænefacilitet. Der er i aftalen oplistet fem lokaliteter. VFK og FES kan dog vælge at
pege på andre af forsvarets egnede lokaliteter på Sjælland , såfremt dette passer bedre med den øvrige
planlægning. I givet fald skal det aftales med Direktionen i Region Sjælland, som kontaktes via AMKVagtcentralen i Region Sjælland. Der tages udgangspunkt i følgende faktorer:

1.

Frigivelse af facilitet hvor det er muligt at gøre plads inden for rimelig tid.

2.

Årsag til karantæne (sygdommens art, smittefare og progredieringshastighed) .

3.

Socialt aspekt (de karantæneramtes sammensætning og antal - er det familier, blandet køn,
handicappede, alder på børn mv.)

4.

Karantænens forventede varighed.

1. Omfang og opgavefordeling
Aftalen omfatter at stille faciliteter til rådighed til brug for karantænesætning samt udføre samhørende
opgaver i denne forbindelse. Region Hovedstadens Direktions udpegning at karantænefacilitet er beskrevet i
Region Hovedstadens karantæneplan.

Der er tale om udlån af faciliteter, der kan anvendes som karantæne- og ev1. epidemilokalitet i Region
Hovedstaden. Ved anvendelse af et militært etablissement i karantæneøjemed træffer VFK og FES i samråd
med Region Hovedstadens krisestab beslutning om , hvor den endelige karantænelokalitet skal placeres.

VFK og FES har endvidere ansvaret for:
•

Klargøring at karantænelokalitet herunder indhegning, således at bevogtning kan etableres. Ved
klargøring skal forstås, at de karantæneramte kan indkvarteres ved ankomsten.

•

Levering af forplejning til de karantæneramte samt personale med tre måltider om dagen samt
mellemmåltider efter vejledning fra Region Hovedstaden.

•

Madrasser, dyner, puder, sengelinned, håndklæder og sæbe.

•

Håndtering og bortskaffelse af ikke klinisk risikoaffald.

•

Forsvaret kan anmodes om at støtte med registrering og andre logistiske opgaver, herunder
transport.
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•

Forsvaret kan efter anmodning støtte med personel fra Forsvarets Sundhedstjeneste til
massevaccination.

•

Forsvarets personel har ingen presseansvar, men kan udtale sig om egen opgaveløsning.

Region Hovedstaden er ansvarlig for:
•

Den sundhedsmæssige risikovurdering.

•

Håndtering og bortskaffelse af klinisk risikoaffald, herunder køretøjer til dette.

•

Løbende rengøring og slutrengøring af karantænefaciliteten og køretøjer. De karantæneramte kan
inddrages i den daglige rengøring, hvis de ønsker det, og det er lægeligt forsvarligt.

•

Instrukser og beskyttelsesudstyr mod smitte.

•

Evt. vaccination af indsat personel fra Forsvaret og Politiet.

•

Sundhedsfaglig indretning, bemanding, administration og drift, herunder dokumentation fo r
vaccinationer.

•

Fremskaffelse af lægemidler, vacciner, medicinsk udstyr, håndsprit og lignende.

•

Fremskaffelse af beklædning og toiletgrej til de karantæneramte.

•

T ransport af karantæneramte til og fra og karantænefaciliteten, eksempelvis til hospitalerne.

•

Det sundhedsmæssige presseansvar

Politiet er, efter koordination med forsvarets bevogtningsansvarlige myndighed på faciliteten, ansvarlig for
bevogtning, herunder adgangskontrol og opretholdelse af ro og orden. Såfremt Politiet ønsker almindelig
hjælp eller særlig hjælp fra Forsvaret, er Politiet ansvarlig for fastsættelse af brug af magtmidler, hvorefter
Forsvaret udarbejder regler for magtanvendelse, herunder soldatens og førerens kort efter gældende regler.
Politiet er ansvarlig for eventuel supplerende uddannelse.

2. Alarmering og afslutning
Den lokale Epidemikommission har mandat til at beslutte igangsætning af karantæne. VFK og FES aktiveres
gennem den lokale beredskabsstab. Direktionen i Region Hovedstaden tager kontakt til Værnsfælles
Forsvarskommando, Joint Operations Center: tlf: 72 81 23 00. VFK Joint Operations Center er
døgnbemandet.

Der udpeges jf. Region Hovedstadens karantæneplan en driftsgruppe ved oprettelsen af en
karantænefacilitet. Desuden aktiveres den lokale beredskabsstab. Landsdelsregion Øst repræsenteres i den
lokale beredskabsstab. Driftsgruppen er ansvarlig for den daglige drift af lokaliteten jf. karantæneplanen. I
gruppen vil være repræsentanter fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses lokale driftsområde,
Landsdelsregion Øst og den lokale garnisonskommandant. Forsvaret vil efter opstartfasen tilpasse sin
deltagelse i driftsgruppen efter opgavens omfang og karakter.
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Overordnede ledelsesmæssige forhold og samarbejdsprincipper følger retningslinjer for indsatsledelse.
Politiet har således det overordnede ansvar for koordinering af den samlede indsats, og varetager i tråd
hermed formandskabet i den lokale beredskabsstab.

Ophævelse af karantænen besluttes af epidemikommissionen.

3. Vejledende standarder for indretning
Sundhedsstyrelsen har udmeldt vejledende standarder for indretning, jf. bilag om karantæne til
Sundhedsstyrelsens Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab. Som hovedregel skal bygningen ,
som karantænecenteret indrettes i, overholde de eksisterende regler i bygningsreglementet.
Derudover kan følgende overordnede behov skitseres:
•

Antal toiletter m/k, minimum 1 pr. 15 personer.

•

Eventuelt handicaptoilet.

•

Håndvask , minimum 1 pr. 10 personer. Håndvaske i aflåste toiletrum medregnes ikke.

•

Engangshåndklæder og sæbe.

•

Hånddesinfektion med sprit.

•

Antal badefaciliteter, minimum 5 pr. 100 personer.

•

Eventuelt separate rum til forældre med småbørn eller handicappede. Adskillelse m/k ved bade- og
sovefaciliteter.

•

Små adskilte enheder, fx 8-15 personer.

•

Sikre faciliteter til modtagelse af varer og bortskaffelse af affald.

•

Personalefaciliteter.

•

Mulighed for kogning af fx vand, mikrobølgeovn.

•

Mulighed for frisk luft og daglig motion.

•

Tøj/tøjvask og tørrefaciliteter.

•

Orientering, TV/radio i opholdsstue, min. 1 pr. 50 personer.

•

Mulighed for adgang til telefon, fax, PC med Internet, e-mail.

•

Aflåselige skabe.

•

Rum til lægekonsultation.

•

Parkering til køretøjer fra Politi , Sundhed og Forsvar.

Der indrettes desuden af VFK og FES efter behov udslusningsfaciliteter med relevant beskyttelsesudstyr til
personalet, især med henblik på muligt syge personer, som skal indlægges fra karantænen. Der indrettes
tillige faciliteter på stedet til at isolere personer med usikker diagnose.

Bygningerne skal kunne bevogtes og indhegnes og gerne være adskilt fra andre bygninger med mulighed for
egne til- og adgangsveje.
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VFK og FES stiller faciliteter til rådighed som beskrevet i bilag til denne aftale (afsnit 8). Såfremt det af
Region Hovedstaden vurderes nødvendigt, at karantænefaciliteten opfylder yderligere krav i den
overstående liste, aftales dette mellem de to aftaleparter. Som udgangspunkt finansieres tilpasning af
Region Hovedstaden, jf. afsnit 5.

4. Gennemgang af aftalen
Aftalen gennemgås som minimum en gang i hver valgperiode forud for den politiske behandling af Region
Hovedstadens sundhedsberedskabsplan. Gennemgangen sker på Region Hovedstadens initiativ med
inddragelse af VFK, FES, Landsdelsregion Øst, samt lokale driftsområde r og garnisonskommandanter.

Aftalen bør evalueres og gennemgås, såfremt en reel hændelse har udløst etablering af en
karantænefacilitet. Hvis forudsætningerne for aftalen ændres, kan begge parter til enhver tid initiere en
gennemgang af aftalen .

Såfremt gennemgangen giver anledning til revidering af aftalen, fremgår det af afsn it 6, hvornår aftalen på ny
underskrives.

Øvelser ses som et integreret element i karantæneplanlægningen. Procedure- og di lemmaøvelser samt
planspil er oplagte øvelsesmuligheder.

5. Økonomi
Som beskrevet i karantæneplanen, skal der handles økonomisk forsvarligt i alle handlinger ved
iværksættelse af planen. Ekstraudgifter i forbindelse med oprettelse og drift af karantænefaciliteten, henvises
til Region Hovedstaden. Fakturering sker elektronisk til Region Hovedstaden med specificering af enkelte
poster. Fakturaer sendes samlet for hver måned med en betalingsfrist på 30 dage med mindre andet aftales.

6. Aftalens varighed
Aftalen træder i kraft ved underskrivelsen og løber til den opsiges.

Tilføjelse af ændringer kræver ny underskrivelse før ændringerne er gældende, dog kan bilagssamlingen
tilrettes uden ny underskrivelse, hvis det gensidigt vurderes, at ændringerne ikke har betydning for aftalens
indhold.
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7. Underskrift
For Region Hovedstaden
Dato:

11-. o oooooo oo

For Værnsfælles Forsvarskommando
Dato: ;_; - q - '2c I' g

ooooooooo
ooooooooooo
Direktør Freddy Lippert

Generalmajor Kenneth Pedersen

Den Præhospitale Virksomhed

Chef for Operationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando
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8. Bilagssamling - militære etablissementer i Region Hovedstaden
Militære etablissementer beliggende i Region Hovedstaden er oplistet nedenfor. I skemaerne er de militære
etablissementer vurderet ud fra de i afsnit 3 oplistede krav til karantænefaciliteter.

Ved ændring af etablissementsforhold vil bilagssamlingen blive tilrettet uden ny underskrivelse, jf. afsnit 6.

Bilag 1-3: Almegårds Kaserne.
Almegårdsvej 8, 3700 Rønne - (140 + 140 + 162 personer).

Bilag 4: Marinestation Holmen.
A.H. Vedels Plads 20, Nyholm, 1439 København K - (250 personer) .

Bilag 5: Høvelte kaserne (Den Kongelige Livgarde).
Høveltevej 117, 3460 Birkerød - (432 personer)

Bilag 6: Høveltegård (forsvarets kursuscenter).
Ellebæk 2, 3460 Birkerød - (96 personer).

Bilag 7: Jægersprislejren (uddannelsescenter) .
Kulhusvej 7, 3630 Jægerpris - (13 enkeltværelser).
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Bilag 1-3 Almegårds Kaserne (bygning 07, 46 og 68)
Etablissement/ Lokalitet: Bornholm, Almegård kaserne, 3700 Rønne
Bygningsnummer: 07
Udfyldt af:
Dato:
Michael Jakobsen, CHDOBNH 17 FE B 201 7

I

I

Bygningsmæssige krav
til
karantænefacilitet
Bemærkninger
Patientrelaterede bygningsmæssige krav
Angiv skønnet kapacitet (antal personer)
Mulighed for mand/ kvinde adskillelse
Mulighed fo r adskilte enheder 8- 15 personer
Mulighed fo r mindre " familierum"
Antal toiletter hhv. håndvaske
Badefacil ite ter
Til gængelig hed (i forhold til kørestolsbrugere)
Tøivask- og tørrefaciliteter
Aflåste skaber til o pbevaring af personlige
effekter
Dyner, puder, linned

140. 14 værelser af 10 senge
Ja
Ja
Nej
10 toiletter og 4 håndvaske
Ja
Ja
Nej, men tørrestue
Ja

Ja

Behandlin2srelaterede bygnin2smæssige krav
Mulig hed for undersøgelsesrum
Aflåste skabe til medicinopbevaring
Aflåst skabe til opbevaring af jo urnaler
Mulighed for o pbevaring af utensilielager
Procedure for håndtering af smittefarlig t affald

Nej , men måske mulighed andet sted på
kasernen
Nej
Nej
Nej

Lo2istisk relaterede by2nin2smæssi2e krav
Er bygningen pt. i drift , herunder til sluttet
e lforsyningsnet og vand- hhv. varmeforsyning?
Spildevandsafledning i lukket rørføring til
offentligt spildevandsanlæg?
Gode tilkørselsforhold
Indhegning (mulighed fo r adgangskontrol)
Modtagningsfaciliteter for mad
Spisefaciliteter
Te-køkkener
Mulighed for kommunikatio n (internt/eksternt)
Mulig hed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)
Procedure for affaldshånd tering

Ja til VPL
Ja
Ja
Bygningen ligger separat inden fo r
hegnet
Kantinen
Kantinen
Ja
Ja
Jf. forsvarets gældende procedure for
a ffaldshåndtering
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Personalerelaterede bygningsmæssige krav
Omklædningsfaciliteter for personale
Opholdsrum for personale
Toiletfaciliteter for personale
Udslusningsfaciliteter

Nej
Nej
Nej

Andre oooooooooooo
Antal telefoner (fastnet)
Antal internetforbindel ser
Antal møde lokaler
TV - mulighed for tilslutning?

Nej
WiFi , kræver password
2
2 TV , et i hvert opholdsrum
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Etablissement/Lokalitet: Bornholm, Almegård kaserne, 3700 Rønne
Bygningsnummer: 46
Udfyldt af:
Dato:
Michael Jakobsen, CHDOBNH 17 FEB 20 17

I

I

Bygningsmæssige krav
til
karantæneracilitet
Bemærkninger
Patientrelaterede bygningsmæssige krav
Angiv skønnet kapacitet (antal personer)
Mulighed for mand/kvinde adski llelse
Mulighed for adskilte enheder 8- 15 personer
Mulighed for mindre "familierum"
Antal toiletter hhv. håndvaske
Badefaci liteter
Tilgængelighed (i forho ld til kørestolsbrugere)
Tøjvask- og tørrefaciliteter
Aflåste skaber til opbevari ng af personlige
effekter
Dyner, puder, linned
Behandlinesrelaterede by2nin2smæssige krav
Mulighed for undersøgelsesrum
Aflåste skabe til medicinopbevaring
Aflåst skabe til opbevaring af journaler
Mulighed for opbevaring af utensi lielager
Procedure for håndtering af smittefarl igt affald
Loeistisk relaterede by2nin2smæssi2e krav
Er bygningen pt. i drift, herunder tilsluttet
elforsyningsnet og vand- hhv. varmeforsyning?
Spildevandsafledning i lukket rørføring til
offentl igt spildevandsanlæg?
Gode tilkørselsforhold
Indhegning (mulighed for adgangskontrol )
Modtagningsfaciliteter for mad
Spisefaciliteter
Te-køkkener
Mulighed for kommunikation (internt/eksternt)
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)
Procedure for affaldshåndtering

140. 14 værelser af 10 senge
Ja
Ja
Nej
10 toiletter og 4 håndvaske
Ja
Ja
Nej , men tørrestue
Ja
Ja

Nej , men måske mulighed andet sted på
kasernen
Nej
Nej
Nej

Ja til HBU
Ja
Ja
Bygningen ligger separat inden for
hegnet
Kantinen
Kantinen
Nej
Nej
Nej
Jf. forsvarets gældende procedure for
affaldshåndtering
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Personalerelaterede bygningsmæssige krav
Omklædningsfaciliteter for personale
Opholdsrum for personale
Toiletfaciliteter for personale
Udslusningsfaciliteter

Nej
Nej
Nej

Andre oplysnin2er
Antal telefoner (fastnet)
Antal internetforbindelser
Antal mødelokaler
TV - mulighed for til slutning?

Nej
WiFi, kræver password
2
I TV i fællesrum/tekøkken
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Etablissement/Lokalitet: Bornholm, Almegård kaserne, 3700 Rønne
Bygningsnummer: 68
I Udfyldt af:
I Dato:
Michael Jakobsen, CHDOBNH 17 FEB 2017

Bygningsmæssige krav
til
karantæneracilitet
Bemærkninger
Patientrelaterede by2nin2smæssi2e krav
Angiv skønnet kapacitet (antal personer)
Mulighed for mand/kvinde adskillelse
Mulighed for adski lte enheder 8-15 personer
Mulighed for mindre "familierum"
Antal toiletter hhv. håndvaske
Badefaciliteter
Tilgængelighed (i forhold til kørestolsbrugere)
Tøjvask- og tørrefaciliteter
Afl åste skaber til opbevaring af personlige
effekter
Dyner, puder, linned

162. 55 værel ser af 2 senge og 13
værelser af 4 senge
Ja
Nej
Ja
42 toiletter og 42 håndvaske
Ja
Nej
Nej , men tørrestue
Nej
Ja

Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav
Mulighed for undersøgelsesrum
Afl åste skabe til medicinopbevaring
Afl åst skabe til opbevaring af j ournaler
Mulighed for opbevaring af utensilielager
Procedure for håndtering af smi ttefarligt affald

Nej, men måske mulighed andet sted på
kasernen
Nej
Nej
Nej

Loeistisk relaterede by2nin2smæssi2e krav
Er bygningen pt. i drift, herunder tilsluttet
elforsyningsnet og vand- hhv. varmeforsyning?
Spildevandsafledning i lukket rørføring til
offentligt spildevandsanlæg?
Gode tilkørselsforhold
Indhegning (mulighed for adgangskontrol)
Modtagningsfaciliteter for mad
Spisefaciliteter
Te-køkkener
Mulighed for kommunikation (internt/eksternt)
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)
Procedure for affaldshåndtering

Ja til Hotel, tjenesterej ser og
fastindkvartering
Ja
Ja
Bygningen ligger separat inden for
hegnet
Kantinen
Kantinen
Ja
Nej
13
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Personalerelaterede bygningsmæssige krav
Omklædningsfaciliteter for personale
Opholdsrum for personale
Toiletfaciliteter for personale
Udslusningsfaciliteter

Nej
Nej
Nej

Andre oplysninger
Antal telefoner (fastnet)
Antal internetforbindelser
Antal mødelokaler
TV - mulighed for tilslutning?

Nej
WiFi, kræver password
0
I TV på hvert værelse
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Bilag 4 Marinestation Holmen
Etablissement/Lokalitet: FES , Driftområde Svanemøllen - Holmen - Holmens idrætsanlæg
Byg ningsnummer: 15, Hallen,
Udfyldt a f: Inge M . Pedersen,
Dato:
2 kontorer+ 2 motionsrum
CHDOKAS
17 FEB 2017

I

Bygningsmæssige krav
til
karantænefacilitet

I

Bemærkninger

Patientrelaterede bygningsmæssige krav
Angiv skønnet kapacitet (antal personer)
Mulighed for mand/kvinde adskillelse
Mulighed for adskilte enheder 8-15 personer
Mulighed for mindre "familierum"
Antal toiletter hhv. hånd vaske
Badefaciliteter
Tilgængelighed (i forhold til kørestolsbrugere)
Tøj vask- og tørrefaciliteter
Aflåste skaber til opbevaring a f personlige
effekter
Dyner, puder, linned

Ca. 250 Hallen er 1046 mr2
Ja
Ja
Ja 4 stk.
5 i alt
8 baderum (3 dame og 5 herre)
Ja
Nej
Ja
Nej

Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav
Mulighed for undersøgelsesrum
Aflåste skabe til medicinopbevaring
Afl åst skabe til opbevaring af journaler
Mulighed for opbevaring af utensilielager
Procedure for håndtering af smittefarligt affald

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Logistisk relaterede bygningsmæssige krav
Er bygningen pt. i drift, herunder tilsluttet
elforsyningsnet og vand- hhv. varmeforsyning?
Spildevandsafledning i lukket rørføring til
offentligt spildevandsanlæg?
Gode tilkørsel sforhold
Indhegn ing (mulighed for adgangskontrol)
Modtagningsfaciliteter for mad
Spisefacil iteter
Te-køkkener
Mulighed for kommunikation (internt/eksternt)
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)
Procedure for affaldshåndtering

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
15
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Personalerelaterede bygningsmæssige krav
Omklæ dningsfacil iteter for personale
Opholdsrum for persona le
Toiletfaciliteter for pe rsonale
Udslusnings fac iliteter

Ja
Ja
Ja
Nej

Andre oplysninger
Antal telefoner (fastnet)
Antal inte rne tforbindel ser
Antal mødelokaler
TV - mulighed for tilslutning?

4
4
I

Ja
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Bilag 5 Høvelte kaserne (Den Kongelige Livgarde)
Etablissement/Lokalitet: 133 Høvelte Kaserne - Garderkasernen
Bygningsnummer:
Udfyldt af: Henrik F. Munck.
139- 140- 141 - 142-143-144Fungerende CHDOHVK
145-146-147

Bygningsmæssige krav
til
karantæneracilitet
Patientrelaterede bygningsmæssige krav
Angiv skønnet kapacitet (antal personer)
Mulighed for mand/kvinde adskillelse
Mulighed for adskilte enheder 8-15 personer
Mulighed for mindre "familierum"
Antal toiletter hhv. håndvaske
Badefaciliteter
T ilgængelighed (i forhold til kørestolsbrugere)
Tøjvask- og tørrefaciliteter
Aflåste skabe til opbevaring af personlige effekter
Dyner, puder, linned
Behandlinesrelaterede byeningsmæssiee krav
Mulighed for undersøgel sesrum
Aflåste skabe til medicinopbevaring
Aflåst skabe til opbevaring af journaler
Mulighed for opbevaring af utensilielager
Procedure for håndtering af smittefarligt affald
Logistisk relaterede bygningsmæssige krav
Er bygningen pt. i drift, herunder tilsluttet
elforsyningsnet og vand- hhv. varmeforsyning?
Spi ldevandsafledning i lukket rørføring til
offentligt spildevandsanlæg?
Gode tilkørselsforhold
Indhegning (muli ghed for adgangskontrol)

Modtagningsfaciliteter for mad
Spisefaciliteter
Te-køkkener
Mulighed for kommunikation (internt/eksternt)
Mulighed for IT-adgang (via eget mobi lt VPN)
Procedure for affaldshåndtering

Dato:
15 FEB 20 17

Bemærkninger
432. Fordelt i 9 bygn. a 12 værelser a 4
senge

Ja
Nej
Ja
Toilet og håndvaske i alle rum
Brusebad i alle rum
Muligt, lavt trappetrin.
Nej
Der er afl åselige skabe på hvert værelse
Ja

Ja, der kan udtages et rum til de tte
formål, dog går vi så 4 sengepladser ned
Nej
Ja

Ja
Nej

Ja
Ja

Ja
Bygningerne ligger separate og kan
indhegnes enkeltvis. Beliggende i
udkanten af kasernen , men indenfor
hegnet.

Ja
Nej
Der er te køkken i hver bygning
Ja

Ja
Jf. forsvarets gæ ldende procedure for
affaldshåndtering
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Personalerelaterede bygningsmæssige krav
Omklædningsfaciliteter for personale
Opholdsrum for personale
Toiletfaciliteter fo r personale
Udslusningsfaciliteter

Ja
Fore findes i andre bygninger

Ja
Uafklaret

Andre oplysnin2er
Antal telefoner (fastnet)
Antal internetforbindelser
Antal mødelokaler
TV - mulighed for til slutning?

0
Trådløs

0
Ja
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Bilag 6 Høveltegård (forsvarets kursuscenter)
Etablissement/Loka litet: 133 A Høveltegård
Bygningsnummer:
I Udfyldt af: Henrik F. Munck.
I 0 3- I 04-105-109
Fungerende CHDOHV K

Bygningsmæssige krav
til
karantænefacilitet

I

Dato:
15 FEB 20 17

Bemærkninger

Patientrelaterede bygningsmæssige krav
Ang iv s kønnet kapac itet (antal personer)

96 fordelt på 4 bygninger i god afstand
fra hinanden.

Mulighed fo r ma nd/kvinde adskillelse
Mulighed fo r adskilte enheder 8-15 personer

Ja

Mulighed for mindre "familierum"
Antal toiletter hh v. håndvaske
Badefaciliteter
Tilgænge lighed (i forhold til kørestols brugere)
T øjvask- og tø rrefacilite ter
Aflåste skabe til opbevaring af personlige effekter
Dyner, puder, linned

Nej - bygningerne er enkeltmands
værelser
l rum i bygn. I 05
Alle værelser e r med hå nd vask og toilet
Alle værelserne er med brusebad
Bygning I 04 - flytbar rampe
Vaskemaskine i b ygn. l 09
Nej - der er udelukkende lås på
værelsesdørene.

Ja

Behandlingsrelaterede by2ningsmæssi2e krav
Mulighed for undersøgelsesrum
Aflåste skabe til medicinopbevaring
Afl åst skabe til opbevaring af journaler
Mulighed for opbevaring af uten silielager
Procedure for håndtering af smittefarligt affald

Ja
Nej

Ja
Ja
Nej

Logistisk relaterede bygningsmæssige krav
Er bygningen pt. i drift, herunder tils luttet
elforsyningsnet og vand- hhv. varmeforsyning?
Spildevandsafledning i lukket rørføring til
offentligt spildevandsanlæg?
Gode tilkørselsforhold
Indhegning (mu lighed for adgangskontrol)
Modtagningsfacilitete r for mad
Spisefaciliteter
Te-køkkener
Mulighed for kommunikation (internt/eksternt)
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt YPN)
Procedure for a ffaldshåndtering

Ja
Ja
Ja
Ja, området er indhegnet
Ikke i bygningerne, men de r er
kantinen/køkke n.
Ikke i b ygningerne, men i kantinen
Nej

Ja
Trådløst netværk
Jf. forsvarets gæ ldende procedure for
affaldshåndtering
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Personalerelaterede bygningsmæssige krav
Omkl ædningsfaciliteter for personale
Opho ldsrum for pe rsonale
Toiletfaciliteter for personale
Udslusn ingsfaciliteter

Ja
Ja
Ja
Uafklaret.

Andre oplysninger
Antal telefoner (fastnet)
Antal internetforbindelser
Antal mødelokaler
TV - mulighed for tils lutning?

0
Trådløst
6 stk. i bygn. 111 og 2 stk. i bygn. 106
Der er TV på alle værelserne
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Bilag 7 Jægersprislejren (uddannelsescenter)

Udfyldt af: DES K

Bygningsmæssige krav
til
karantænefacilitet
Patientrelaterede bygningsmæssige krav
Angiv skønnet kapacitet (antal personer)
Mulighed for mand/kvinde adskille lse
Mulighed for adskilte enheder 8- 15 personer
Mulighed for mindre "familierum"
Antal toiletter hhv. håndvaske

Badefaciliteter
Tilgængeli ghed (i forho ld til kørestolsbrugere)
Tøj vask- og tørrefaciliteter
Aflåste skaber til opbevaring af personlige
e ffekter
Dyner, puder, linned
Behandlin2srelaterede by2nin2smæssi2e krav
Mulighed for undersøgelsesrum
Aflåste skabe til medicinopbevaring
Aflåst skabe til opbevaring af journaler
Mulighed for opbevaring af utensilielager
Procedure for håndtering af smittefarligt affald

Dato: 15 FEB 201 7

Bemærkninger
13 (enkeltværelser)
Ne j
Ne j
E vt. værelse 1J 2 eller 11 3
8 toiletter på gangen
5 håndvaske på gangen
14 håndvaske på være lserne
4 baderum på gangen
Ja
Nej
Ja - der er skabe på alle væ relser
Ja
Ja evt. undervisningslokale elle r
rummet vi benytter som spi serum
Kan etableres
Kan etableres
Kan etableres
Kan etableres
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Logistisk relaterede bygningsmæssige krav
Er bygningen pl. i drift, herunder tilsluttet
elforsyningsnet og vand- hhv. varmeforsyning?
Spildevandsafledning i lukket rørføring til
offentligt spildevandsanlæg?
Gode tilkørselsfo rhold
Indhegning ( mulighed for adgangsko ntrol )
Modtagningsfaciliteter for mad
Spisefaciliteter
Te-køkkener
Mulighed for kommunikation (internt/eksternt)
Mulighed for IT-adgang (v ia eget mobilt VPN)
Procedure for affaldshåndtering

Ja- benytte til indkvartering af
skydende enheder.

Ja
Ja
Kan etableres
Jaanretterkøkken, kan dog ikke bruges
til tilberedning af mad .
Ja - evt. spisesalen, messen eller
undervisningslokalet.
Nej - men det kan indrettes i
an retterkøkken

Ja
Ja

Personalerelaterede bygningsmæssige krav
Omklædningsfaciliteter for personale
Opholdsrum for personale
Toiletfaciliteter for personale

Ja - hvis ma n inddrager et værelse eller
pudsestuen
Ja - hvis ma n inddrager et værelse
Der er kun de samme på gangen som
nævnt ovenfor

Udslusningsfaciliteter

Andre oplysninger
Antal telefoner (fastnet)
Antal internetforbindel ser
Antal mødelokaler
TV - mulighed for tils lutning?

Inge n
Tråd løst internet
Pudsestuen eller samlingsstuen
TV på alle enkeltværelser samt i messen
Totalt 14 stk.
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