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 sociale ydelser og kara

ntænebevis

På grund af de meget h
øje smittetal | forbindel

se med Covid-19 er pre
sset på sundhedsvæse

nets stort og

sundhedsvæsnet har b
egrænsede resurser, h

vorfor det ikke længere
 er muligt at få udstedt 

karantænebevis
som nærkontakt til en s

mittet.

Samtidigt anbefaler sun
dhedsvæsenet at borge

re med symptomer ikke
 lader sig teste

Det er derfor meget va
nskeligt for borgerne at

 dokumentere fravær fr
a arbejde og lignende i

 forhold til det

normale dokumentation
skrav ved ansøgning 0

m sociale ydelser.

Kommunalbestyrelsern
e opfordres derfor til at

 lade tvivlen komme bo
rgerne til gode, og sæn

ke de normale
krav til dokumentation 

for sygdom og fravær d
e kommende 2 månede

r, mens denne helt sær
lige pandemi

stadig er l gang værend
e

Det er Departementet f
or Sociale Anliggender

 Arbejdsmarked og Ind
enrigsanliggendes forto

lkning at sager
om sociale ydelser på g

rund af Corona, hvor d
er ikke kan fremvises d

okumentation på grund
 af forholdene I

sundhedsvæsenet, bør
 komme borgeren til go

de. Samtidigt orientere
r departementet om at 

der l sådanne
sager skal føres notat o

m de konkrete forhold t
il journalisering på borg

erens sag

Ansøgning om arbejds
markedsydelse skal sa

gsbehandles af Majoria
q, og ansøgning om off

entlig hjælp skal

sagsbehandles af kom
munen

Borgerne kan ikke hen
vises til Naalakkersuisu

t i forbindelse med kon
kret ansøgninger om so

ciale ydelser, idet

at Naalakkersuisut som
 udgangspunkt ikke ha

r kompetence til at sag
sbehandle ansøgninge

r om sociale
ydelser. M enlig h' en Nielsen Kleist Departementschef mnämmzzmz« om mm

mmzryzo


