Kære pårørende – vi glæder os til at se dig igen
Sundheds- og Ældreministeriet har åbnet for indendørs besøg på plejehjem og
midlertidige døgnophold. Det betyder, at alle beboere på kommunens plejehjem og
midlertidige døgnophold igen kan modtage besøg fra pårørende i egen bolig.
Det gælder fra og med torsdag den 2. juli, og du behøver ikke at aftale besøget med
os på forhånd.
I bestemmer selv, om I vil være indendørs i din næres egen bolig eller udendørs. Men
vi anbefaler, at besøg foregår udendørs for at reducere risikoen for smitte. Hvis
besøget sker indendørs, vil vi gerne have, at du går direkte til din pårørende bolig og
undgår at komme i fællesarealerne for at reducere smitterisiko.
Hygiejne
Når du kommer på besøg, skal du overholde de generelle anbefalinger for hygiejne,
afstand og fysisk kontakt. Hvis du ønsker at anvende et visir, som dækker ansigtet, kan
medarbejderne hjælpe dig med det.
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•

Afsprit hænder, når du kommer og går og hvis du hoster, nyser eller pudser næse
under besøget. Undgå så vidt muligt at røre ved fælles kontaktflader, bordplader,
håndtag, pyntegenstande og lignende.
Pas på den, du besøger ved at holde afstand. Hvis du ikke kan undgå fysisk kontakt, så
hold den kortvarig og vask eller afsprit hænder lige efter – det gælder både dig og
den, du besøger.
Host og nys i ærmet eller et engangslommetørklæde – brugte lommetørklæder skal
ned i en skraldepose, som lukkes med det samme.

Bliv hjemme, hvis du har symptomer på sygdom
Du må ikke komme på besøg, hvis du har symptomer på sygdom og/eller er testet positiv
for COVID-19. Og du skal være symptomfri i 48 timer, før du må komme her.

Vi følger fortsat myndighedernes anbefalinger. Vi informerer igen, hvis der sker
ændringer. På gensyn – vi glæder os til at se dig.

