20. november 2020

Besøgsrestriktioner på ældrecentrene og Midlertidige Pladser
De nugældende besøgsrestriktioner indebærer, at alle besøg som udgangspunkt
skal foregå udendørs dog med undtagelser i kritiske situationer, ligesom besøgene
kan foregå indendørs i plejeboligen, hvis det er den ene person, som beboeren har
udvalgt som sin nærmeste pårørende. Dertil kan beboerne på ældrecentrene og
Midlertidige Pladser nu udpege yderligere to nære pårørende til besøg i et
indendørs besøgsrum.

Rammerne for besøg
På ældrecentrene foregår
- besøg af den nærmeste pårørende i beboerens bolig eller i det indendørs
besøgsrum.
o

adgangen til beboerens bolig for den nærmeste pårørende vil i størst
muligt omfang ske ved brug af havedøre mv., hvor dette er muligt, så
gennemgang på fællesarealer mindskes

- besøg af de yderligere 2 udvalgte faste nære pårørende i et indendørs
besøgsrum
o

dvs. besøgsrummet kan anvendes af den nærmeste pårørende og
yderligere 2 faste nære pårørende, dog højst 2 nære pårørende ad gangen

- besøg af andre pårørende udendørs enten som en gåtur, på beboerens
udendørs terrasse (Hvissinge) eller ved en udendørs besøgsstation.

På Midlertidige Pladser foregår
- besøg af den nærmeste pårørende på borgers stue, hvis det er en enestue eller
i det indendørs besøgsrum, som ligger tæt ved indgangen til Midlertidige
Pladser
- besøg af de yderligere 2 udvalgte faste nære pårørende i et indendørs
besøgsrum
o

dvs. besøgsrummet kan anvendes af den nærmeste pårørende og
yderligere 2 faste nære pårørende, dog højst 2 nære pårørende ad gangen

- besøg af andre pårørende udendørs som en gåtur.
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Forholdsregler ved besøg
Pårørende skal vaske/spritte hænder ved de opstillede håndvaske straks ved
besøgets start og efter besøget. Pårørende skal bære maske eller visir. Maske eller
visir udleveres af personalet.
Beboer og pårørende skal sidde med 2 meters afstand i besøgsrummet.
Pårørende må ikke komme på besøg, hvis de har symptomer på sygdom. Dette
gælder alt fra forkølelse, ondt i halsen og alment ubehag til muskelsmerter, tør
hoste og feber. Pårørende skal have været uden symptomer i 48 timer inden
besøget.

Besøgstider
Besøgstiderne vil som udgangspunkt ligge på hverdage inden kl. 15 og en udvalgt
ugedag inden kl. 17. Besøg om aftenen, i weekenderne og på helligdage vil kunne
ske undtagelsesvist efter særskilt aftale. Nærmere information om besøgstider kan
oplyses hos det enkelte ældrecenter.
Varigheden af besøget vil som udgangspunkt være 30 min.

Kontakt for besøg
Alle besøg skal aftales på forhånd. Se telefonnumre nedenfor.
-

Ældrecenter Sydvestvej: Tlf. 4328 7015 mellem kl. 10 og kl. 14

-

Ældrecenter Hvissinge: Tlf. 4345 8422, tast 8, mellem kl. 10 og kl. 14

-

Ældrecenter Dalvangen: Afd. B og C: tlf. 4323 6903, Afd. A: tlf. 4323 6944,
mellem kl. 10 og kl. 14

-

Midlertidige Pladser: Tlf. 4323 6914 mellem kl. 10 og kl. 14.
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