Juni 2020

BESØG PÅ SØNDERVANG
Nedenstående besøgsplan er en retningslinje udarbejdet i forbindelse med en gradvis genåbning af
Søndervang for pårørende og samarbejdspartnere. Besøgsplanen er udarbejdet for fortsat at hindre
smittespredning på plejehjemmet Søndervang. Den er udarbejdet for at beskytte alle beboere,
ansatte og besøgende fra at blive smittet med covid-19.
Sundhedsstyrelsen henstiller i deres seneste retningslinje til, at besøg fortrinsvist foregår uden for i
haven. For at din pårørende kan være klar til besøget, opfordrer vi fortsat til, at man laver en aftale
om besøg ved Søndervangs sekretær på tlf.: 2898 0569 eller afdelingssygeplejersken og fortæller
hvilken dag og tidspunkt man gerne vil komme på besøg.
Ved besøg henstiller vi til at følgende retningslinje overholdes:
o Besøg skal foregå ved bordene spredt i haven eller i et af de to besøgstelte.
o Der vil være personale i haven i tidsrummet 10-17, vi opfordrer til at man så vidt muligt
aflægger besøg i dette tidsrum.
o Der skal rengøres mellem hvert besøg, der forefindes sæbevand og sprit - personalet vil
være behjælpelig.
o Husk afstand og håndhygiejne. Der kan evt. udleveres visir, hvis tæt kontakt ikke kan undgås.
o OBS. Ved besøg i weekenden skal man ringe ind til sekretæren senest fredag kl. 12:00 eller
lave særlig aftale med en af afdelingssygeplejerskerne
o Vi opfordrer til at kun én til to primær pårørende kommer på besøg pr. beboer.
o Hvis beboeren ikke kan forlade boligen, skal et evt. besøg helst aftales dagen før med
afdelingssygeplejersken.
Ved ankomst til besøg i haven.
1. Gå direkte om i Søndervangs have
2. Ved ankomst – vask og sprit hænder, dette findes ved de to telte.
3. Vent på at din pårørende følges ned i haven af en medarbejder.
4. Man kan frit vælge hvor man vil sidde i haven. Hold venligst afstand til andre besøgende og
undgå direkte kontakt med andre samt din pårørende. Evt. kan der udleveres et visir.
5. Ønsker du at gå en tur med din pårørende uden for Søndervang, skal dette aftales med
personalet. Undgå venligst store forsamlinger hvis I er ude.
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Ved aftalt besøg i bolig
1. Beboeren udpeger 1-2 primærpårørende, som kan komme på besøg i boligen
2. Ring på dørtelefon og giv personalet besked om at du er ankommet.
3. Gå direkte ind i elevatoren.
4. Sprit hænder ved standeren, når du kommer ud af elevatoren.
5. Gå direkte ind i boligen. Når du er inde, vask hænderne grundigt og sprit dem efterfølgende
6. Undgå direkte kontakt med din pårørende eller anvend visir.
7. Giv personalet besked når du forlader boligen.
8. Inden du forlader boligen, afvask hænder i boligen, ta’ elevatoren og sprit hænderne ved
udgangen.
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.

De bedste hilsner
Lene Wichmann
Forstander

