Kære medlem
Dette er en orientering til de medlemmer, som endnu ikke har indsendt CPR-numre i forbindelse
med forberedelsen til Covid-19 vaccination af ansatte.
Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har bedt LOS om at indsamle CPR-numre på
medarbejdere ansat på alle typer sociale tilbud. Efter en effektiv første indsamlingsrunde, så skal
vi nu indsamle CPR-numre for alle de ansatte, der endnu ikke har modtaget tilbud om vaccination
indenfor gruppe 4 i myndighedernes vaccinationsplan. Gruppe 4 omfatter personale i sundheds-,
ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en
kritisk funktion.
Interne skoler og dagbehandlingstilbud er undtaget
På trods af en intensiv dialog med både Socialministeriet og Statens Serum Institut, er det ikke
lykkedes at få interne skoler og dagbehandlingstilbud inkluderet i gruppe 4. Interne skoler og
dagbehandlingstilbud er derfor stadig undtaget, og er tidligst med i gruppe 5. Vi har meget tydeligt
gjort det klart for de relevante myndigheder, at vi i LOS mener, at interne skoler og
dagbehandlingstilbud bør stilles lige med de øvrige sociale tilbud, og at vi derfor ikke kan se en
fornuftig begrundelse for den beslutning, som Statens Serum Institut har taget. Vi vil fortsætte
vores dialog med myndighederne for at få de interne skoler og dagbehandlingstilbud med ind
under gruppe 4.
Giv besked hvis I har sendt oplysninger til andre brancheorganisationer
Hvis I er medlem af andre brancheorganisationer og allerede har sendt CPR-numre afsted, så må I
meget gerne give os besked, således at vi kan krydse jer af vores liste. Send en mail til los@los.dk.
Nedenfor følger en vejledning i, hvordan I indberetter. Har I spørgsmål til processen, er I velkomne
til at kontakte os på telefon 7023 3400.

Vejledning for indberetning af CPR-numre forbindelse med Covid-19 vaccine
Udfyld excel- ark
I denne mail er der vedhæftet Indberetningsskema, hvori I skal indtaste tilbuddets navn, tilbuddets
CVR-nummer, paragrafferne I arbejder med og CPR-numre på medarbejderne. CPR-numre skal
indtastes på følgende måde 123456-7899

Send KUN til sikkerpost
Det vedhæftede og udfyldte excel-ark skal efterfølgende sendes til sikkerpost@los.dk eller
uploades via dette link: https://safesign.safeshare.dk/sendsafe?company=los_247
Det er meget vigtigt, at når I sender personfølsomme oplysninger, må det alene sendes på
sikkerpost eller uploades på ovenstående link.
Indsend kun én samlet mail
For at hjælpe den administrative byrde i forbindelse med denne opgave, vil vi kraftigt opfordre jer
til kun at sende én samlet mail. Når alle CPR-numrene er samlet ind, vil LOS videregive
oplysningerne til SSI og kort derefter vil oplysningerne blive slettet fra LOS.
I skal opfylde jeres oplysningspligt
Lederne på sociale tilbud skal sikre, at medarbejdere ønsker, at deres oplysninger sendes gennem
LOS til SSI. LOS kan KUN modtage og må KUN videresende jeres oplysninger til SSI, når I har
bekræftet dette. I skal:
1. Læse og acceptere indholdet i dette dokument
2. Downloade dokumentet og tilføje jeres tilbuds navn på dokumentets pkt. 1.1, pkt. 3.2, pkt.
4 og pkt. 5 samt kontaktperson hos jer under pkt. 1.2 og pkt. 6.1.
3. I skal opbevare dette forsvarligt på jeres server.
4. Sikre jer at alle ansatte orienteres om indholdet.
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