Information til dig som lejer om coronavirus
1. Hvad kan jeg gøre for at undgå smitte?
Det vigtigste er at forebygge smitte. Det gør man med god håndhygiejne - altså hyppig og grundig
håndvask og eventuelt afspritning af hænder. Samtidig bør man undgå at have tæt kontakt med personer,
der har symptomer på forkølelse og/eller infektioner i luftvejene, og man bør nyse i enten
engangslommetørklæder eller i albuebøjningen.

2. Hvad sker der med en verserende sag i huslejenævnet eller ved domstolene?
De kommunalt ansatte i huslejenævnene er sendt hjem i 14 dage, ligesom de fleste kommunalt ansatte. Du
må derfor påregne, at huslejenævnene får længere sagsbehandlingstid og at eventuelle besigtigelser bliver
udskudt.
Domstolene gennemfører ikke boligsager perioden 13. marts-2. april. Hvis du har en boligsag eller skal
medvirke som boligdommer vil din sag derfor blive udskudt. Du vil få besked fra retten.

3. Kan man stadigvæk få fat i LLO?
Sagsbehandlingen sker hos de lokale afdelinger. De fleste afdelinger har enten lukket eller kører på nedsat
blus, med begrænsede telefontider. Du kan stadigvæk sende e-mails til afdelingen.
Du kan finde din lokale afdeling her: https://llo.dk/om-llo/afdelinger
Hvis din henvendelse ikke kan vente (hvis du fx springer en frist eller bliver opsagt, hvis du ikke reagerer),
og den lokale afdeling ikke svarer, opfordrer vi dig til at skrive en mail til os på llo@llo.dk.

4. Hvad sker der med planlagte beboermøder/afdelingsmøder?
Store beboermøder med over 100 deltagere vil blive forbudt. Disse møder er reelt udskudt på ubestemt tid.
Møder med færre end 100 deltagere er stadigvæk tilladte, men vi opfordrer til at disse ikke gennemføres.
Særligt af hensyn til ældre lejere og lejere med kroniske sygdomme.
Vi har beskrevet hvordan møder i private udlejningsboliger kan gennemføres som
”skrivebordsgeneralforsamlinger”.
For de almene møder er der ikke mulighed for at stemme med fuldmagt, og det er uklart om møderne vil
blive gennemført eller ej. Hvis de alligevel gennemføres har BL gennemgået de vigtigste forholdsregler.

5. Hvad skal du gøre, hvis du er syg i hjemmet? (hjemmekarantæne)
Du skal først og fremmest følge sundhedspersonalets anbefalinger, og kontakte din egen læge telefonisk,
hvis du føler dig syg.

Hvis du får besked på at opholde dig i dit eget hjem imens du er syg , skal du kontakte din læge hvis du
oplever at din tilstand forværres eller ikke forbedres efter 4-6 dage.
Sundhedsstyrelsen anbefaler at:
”De [syge] skal blive i eget hjem og minimere social kontakt med personer udenfor husstanden, indtil de
uden symptomer og dermed smittefri. [...]
Den syge bør have fokus på en god håndhygiejne (håndvask) ved ophold i hjemmet. Når man er syg i eget
hjem anbefales daglig rengøring med almindelige rengøringsmidler af toilet/bad og køkken samt det/de
rum, som den syge opholder sig i. Såfremt der er fælles toilet og bad i husstanden, anbefales det, at den
smittede gør rent efter sig selv. Håndklæder, sengelinned samt undertøj skal vaskes på min. 80 °C. Det
øvrige tøj vaskes så vidt muligt på min. 60 °C”

6. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har et fraflytningssyn eller udlejer vil have adgang?
Hvis du har planlagt et fraflytningssyn eller udlejer ønsker at få adgang til dit lejemål, bør du kontakte
udlejer og lave en konkret aftale om hvad I skal gøre.
Hvis du fx er syg eller i den særligt sårbare gruppe, men har et fraflytningssyn, kan du give en anden
fuldmagt til at repræsentere dig, modtage fraflytningsrapport osv.
Du kan læse mere om fraflytningsreglerne i LLO’s guide om fraflytning.

7. Hvad sker der med lovændringerne fx Blackstone-indgrebet?
Folketingets almindelige lovforslag og samråd er indtil videre udskudt, og kun hastelovgivning
gennemføres. Det vil fortsat være muligt at stille skriftlige spørgsmål direkte til en minister, de såkaldte §
20-spørgsmål, og udvalgsspørgsmål som led i Folketingets kontrol med regeringen.
Det betyder i praksis at de forventede lovændringer som følge af Blackstone-indgrebet er udsat indtil
videre.

