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B ESØGSPLAN F O R S Ø NDERVANG
Nedenstående besøgsplan er en retningslinje udarbejdet i forbindelse med en begrænset mulighed
for pårørende til at komme på besøg. Den begrænsede besøgsplan er udarbejdet efter
Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 12. maj 2020. Retningslinjens formål er fortsat at hindre
smittespredning på plejehjemmet Søndervang. Den er udarbejdet for at beskytte alle beboere og
ansatte imod at blive smittet med COVID-19.
Du kan nu komme på ”kontrolleret” aftalt besøg på Søndervang. Ønsker du at besøge din
pårørende på Søndervang så kontakt Søndervangs sekretær på tlf.: 2898 0669 og fortæl hvilken dag
og tidspunkt du gerne vil komme på besøg. Du kan se de forskellige tidsrum nedenfor. Hun vil
fortælle om det ønskede tidspunkt er ledigt, eller guide jer til et ledigt tidspunkt.

Vi gør opmærksom på følgende retningslinjer:


Et besøg foregår i et telt i haven. Der er i alt 2 telte. Et telt for beboere Nyelandsvej 87, team
2,3 og 4 - og et telt for beboerne Emil Chr. Hansens Vej team 1.

o Et besøg må max. varer 30 min. og skal ”bookes” senest dagen før kl. 12:00.
o Det er kun én primær pårørende, der kan komme på besøg pr. beboer.
o Hvis beboeren ikke kan forlade boligen, skal et evt. besøg i boligen aftales dagen før med
afdelingssygeplejersken.

I dette tidsrum kan du besøge Søndervang:
Team1, Emil Chr. Hansens vej 1
Mandag – fredag: 10:00 – 16:00
Lørdag – søndag: Kun besøg efter særlig
aftale med lederen

Team2, 3 og 4, Nyelandsvej 87
Mandag – fredag:
10:00 – 16:00
Lørdag – søndag:
Kun besøg efter særlig
aftale med lederen

Ved ankomst til besøg i haven.
1. Gå direkte om i Søndervangs have til telt 1 (beboerne Emil Chr. Hansens Vej) eller telt 2
(beboerne Nyelandsvej 87) på det aftalte tidspunkt
2. Afvent kontakt med besøgspersonale. Der er på hverdage 2 personer tilknyttet besøgende,
der viser beboere og pårørende tilrette og hjælper med information om og udførelse af
håndvask og generel hygiejne
3. Ved ankomst – vask hænder ved den opstillede udendørs vask, herefter sprit hænder.
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4. Tag plads i stolen og vent på at din pårørende følges ned i haven af besøgs-medarbejderen.
5. Bordet i teltet vil være delt af en plexiglasplade. Vi beder om at al direkte kontakt undgås.
OBS: 2 meters afstand er fortsat anbefalet i forhold til samværet med sårbare ældre.
6. Efter en halv time afsluttes besøget
7. Vask igen hænder efterfulgt af sprit
8. Forlad haven og giv plads til den næste
9. Besøgsmedarbejderen rengør bord og stol mm. inden næste besøg

Ved ankomst til besøg i bolig
1. Ring på dørtelefon og giv personalet besked om at du er ankommet.
2. Afvent personalet
3. Tag det udleverede mundbind på
4. Gå direkte ind i elevatoren
5. Sprit hænder ved standeren på etagen, når du kommer ud af elevatoren.
6. Gå direkte ind i boligen. Når du er inde, vask hænderne grundigt og sprit dem efterfølgende
7. Undgå direkte kontakt med din pårørende. Hold 2 meters afstand, eller benyt engangsvisir,
dette aftales med personalet.
8. Forlad boligen efter max 30 min – giv personalet besked
9. Inden du forlader boligen, vask hænder i boligen, ta’ elevatoren og sprit hænderne ved
udgangen.
Kontakt venligst ikke personale for at tale.
Hold afstand til andre beboere og personale.
Vær omhyggelig med håndhygiejne.

Alle, som kommer på besøg eller arbejder på plejehjemmet Søndervang har et fælles ansvar for at
hjælpe hinanden med at overholde nedenstående retningslinjer og passe på jeres kære og
hinanden.
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Saadan-kan-plejecentre-forebygge-smitte-ved-besoeg

De bedste hilsner
Lene Wichmann
Forstander

