QP N° 2068

Fernand ETGEN
President vun der
Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Par Christine Wirtgen , 14:32, 21/04/2020

Lëtzebuerg, den 21/04/2020

Här President,
Sou wéi den Artikel 84 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Famill an Integratioun &
Gesondheet weiderzeleeden.
Mir goufe vun e puer Persoune kontaktéiert, deenen hier Familljememberen an enger
Fleegestruktur hei am Land ënnerbruecht sinn. Dës Leit hu mir zougedroen, dass hier
Mammen, Pappen – respektiv hier Groussmammen a Grousspappen – konkret Symptomer vu
COVID-19 gewisen hunn, mee, dass vu Säite vun de Fleegestrukture keng Demarchen
ënnerholl gi sinn, fir déi betraffe Läit an ee Spidol ze schécken.
Wéi mir zougedroe gouf, konnten déi Betraﬀe Läit nëmmen op Drock vun hire
Familljememberen an ee Spidol bruecht ginn, wou spéider eng Infektioun mam COVID-19
konnt bestätegt ginn.
Wéi geschter och an der Press ze liese war, wäerten d'Bewunner an d'Personal an den
Alters– a Fleegeheemer an de folgenden Deeg groussflächeg op de Coronavirus getest ginn.
An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:
1. Wéi vill Mënschen (opgelëscht no Personal an Senioren) sinn aktuell an den Alters– a
Fleegeheemer um COVID-19 erkrankt? Si verschidden Alters–a Fleegeheemer
besonnesch betraff?
2. Huet d'Regierung Kenntnis dovunner, dass verschidde Fleegestrukturen hei am Land
Seniore mat COVID-19-Symptomer net an d'Spidol schécken?
3. Wéi eng Consignen huet d'Regierung de Fleegestrukture ginn, am Fall wou de Verdacht
op eng COVID-19-Infektioun an hirer Struktur besteet?
4. Wéi kann d'Regierung garantéieren, dass all d'Alters– a Fleegeheemer am Land, ob an
ëﬀentlecher oder privater Hand, eng transparent Informatiounspolitik no bausse
maachen?

5. Kontrolléiert de Staat ob d'Hygienesvirschrëften an de Fleegestrukturen (privat,
kommunal a staatlech) agehale ginn? Falls jo, wéi gesinn dës Kontrollen am ganzen
Ëmfang aus?
Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc
Député

Le caractère urgent de la question a été reconnu (21.04.20)

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Famille, de l'intégration
et à la Grande Région

Luxembourg, le 28 avril 2020

Par Christine Wirtgen , 13:07, 28/04/2020

Le Ministre de la Famille et de
l' Intégration
à
Monsieur le Ministre aux Relations avec
le Parlement

Dossier suivi par:
Dominique Faber
Tél. : 247 86540
Réf. : 2020/ 2.1./JA

Concerne : question parlementaire n°2068 de Monsieur le Député Marc Goergen.

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse commune du Ministère de la
Famille, de ! 'Intégration et à la Grande Région et du Ministère de la Santé à la question
parlementaire n°2068 de Monsieur le Député Marc Goergen, en vous priant de bien vouloir
la transmettre à Monsieur le Président de la Chambre des Députés.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués.
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Gemeinsam
Äntwert
vun
der
Familljenan
lntegratiounsministesch
an
der
Gesondheetsministesch op dei dringend parlamentaresch Fro n· 2068 vum Deputeierte Marc
Goergen iwwer d'Situatioun an den Alters-a Fleegeheemer

•

Wei vill Menschen (opgelescht no Personal a Senioren} sinn aktuell an den Alters- a
Fleegeheemer um COVID-19 erkrankt? Si verschidden Alters- a Fleegeheemer besonnesch
betraff?

Op den Datum vum 21. Abrell waren 99 Awunner an 18 verschiddene Wunnstrukture fir eeler Leit
mam Covid-19 infizeiert (lnfektiounen, dei deen Ament nach akut waren). Zenter dem Ufank vum
Recensement hunn sech 126 Membere vum Personal an 23 verschiddene Wunnstrukture mam
Virus infizeiert.
34 Wunnstrukture fir eeler Leit (dat entsprecht 65,4 %) hu guer kee Fall vu Covid-19 enner hiren
Awunner.

•

Huet d'Regierung Kenntnis dovunner, dass verschidde Fleegestrukturen hei am Land Seniore
mat COVID-19-Symptomer net an d'Spidol schecken?

De Gesondheetsministere erennert drun, datt all Hospitalisatioun eng medezinesch lndikatioun
viraussetzt. Am Kontext vun der aktueller Pandemie ass dem Gesondheetsministere net bekannt,
datt den Acces zu enger Hospitalisatiounsstruktur limiteiert gi wier -weeder fir Awunner, dei eng
Covid -19-lnfektioun hunn, nach fir Awunner, dei aus engem anere Grond missten hospitaliseiert
ginn .

•

Wei eng Consignen huet d'Regierung de Fleegestrukture ginn, am Fall wou de Verdacht op
eng COVID-19-lnfektioun an hirer Struktur besteet?

D'Direktioun vun der Sante an de Gesondheetsministere hunn zanter dem 23. Januar 2020 eng
sellege Circulairen a Recommandatioune fir dei Professionell (medezinesch Beruffer a
Gesondheetsberuffer) a fir d'Gestionnaire vun de Wunnstrukture fir eeler Leit erausginn, dei
reegelmeisseg aktualiseiert ginn an och der Effentlechkeet fräi zougänglech sinn.
D'Dispositiounen aus dem Artikel 4 vum Am~te ministeriel vum 23. Mäerz 2020, deen den Arrete
ministeriel vum 16. Mäerz iwwer Moossname geint d'Verbreedung vum Covid-19-Virus emännert,
gesi vir, datt d'Direktioun vun der Sante all Dag informeiert gett, fir esou eng Rei vun lndicateuren
ze suiveieren an och Statistiken opzestellen, wei zum Beispill dei, dei hei driwwer ernimmt goufen.
Ausserdeem gesäit d'Ordonnance vum 30. Mäerz vum Santesdirekter, dei sech besonnesch un
d'Direktiounsbeoptraagt vun de genannte Strukturen an un hiert Personal riicht, Schutz- a
Preventiounsmesure vir an och organisatoresch Moossnamen, dei dem Kontext vum Covid-19
ugepasst sinn.

•

Wei kann d'Regierung garanteieren, dass all d'Alters- a Fleegeheemer am Land, ob an
effentlecher oder privater Hand, eng transparent lnformatiounspolitik no bausse maachen?

Niewent den Donneeen dei all Alters- a Fleegeheem der Direktioun vun der Sante all Dag muss
liwweren, mussen dei Responsabel vum Haus och direkt d'Famill vum Bewunner informeieren
esoubal et bei der Persoun e Verdacht op eng lnfektioun mam COVID 19 gett.
Doriwwer eraus, ass de Familljen- an lntegratiounsministere am stännege Kontakt mat den Haiser,
de Gestionnairen an der CO PAS, dem Daachverband vu de Gestionnairen. Dei zoustänneg Beamte
schwätzen och mat de betraffene Leit, dei dem Ministere spezifesch Problemer zoudroen.
An den Alters- a Fleegeheemer gett och, trotz Besuchsverbuet, de Kontakt tescht de Bewunner
an hire Familljen duerch Kommunikatiounstechnologien (Video-Uruff ) gefleegt. All FamilljenMember huet natierlech d'Recht sech beim Gestionnaire iwwer d'Wuelbefanne vu senge Leit ze
informeieren
D'lnformatiounspolitik no baussen, un de Grand public, dei iwwer des Punkten erausgeet, läit am
Ermiesse vum Gestionnaire.

•

Kontrolleiert de Staat, ob d'Hygienesvirschreften an de Fleegestrukturen (privat, kommunal a
staatlech) agehale ginn? Falls jo, wei gesinn des Kontrollen am ganzen Emfang aus?

Zanter dem 20. Mäerz mecht d'Direktioun vun der Sante, zesumme mat professionellen
Hygieeniker, Visitten an de Wunnstru kture fir eeler Leit; ouni Ausnam goufen d'Gestionnaire
kontakteiert an informeiert, fir vun deser Offer ze profiteieren. Zanter dem 7. Abrel l si bei dese
Visitten och Vertrieder vum Familljeministere derbäi. Bis de 24. Abrell inklusiv hu 37 Strukturen
op dei Offer zereckgegraff a goufe schonn oder ginn nach besieht; et ass virges inn, nach zwou
weider Strukturen an der Woch vum 27. Abrell kucken ze goen.
D'Zil vun de Visitten op der Plaz ass an eischter Linn a virun allem eng professionell Begleedung
vun den Direktiounsbeoptraagte bei der optimaler Emsetzung vun de Recommandatioune beim
Schutz a beim Kampf geint de Covid-19 ze erlabe - dat zesumme mat de Strukturen an enner
der Berecksiichtegung vun hire Besonneschkeeten a vun hirer Organisatioun. D'Erfarung weist,
datt et doduerch an de Wochen duerno zu enger signifikanter Verbesserung beim Emsetze vun
de Recommandatiounen an de Strukture kennt.

