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BESØGSPLAN FOR SØNDERVANG
Nedenstående besøgsplan er en retningslinje udarbejdet i forbindelse med en fortsat begrænset
mulighed for pårørende til at aflægge besøg på Søndervang.
Primærpårørende må stadig komme på besøg i boligen. Herudover er det nu muligt for 2 nære
pårørende også at komme på et besøg. Dette besøg skal planlægges og kan foregå i Søndervangs
indendørs besøgslokale, som er etableret ved indgange til plejehjemmet Nyelandsvej 87 (indgang i
porten). Det er kun muligt at have besøg af i alt to personer af gangen i besøgsrummet.
Ønsker man at benytte besøgsrummet så kontakt Søndervangs sekretær på tlf.: 2898 0569 og aftal
hvilken dag og tidspunkt du/I gerne vil benytte rummet. Hvis I ikke kan få kontakt via sekretæren
kontakt da afdelingssygeplejerske Lene Erecius team 1 tlf.: 22139684 eller afdelingssygeplejerske
Louise Lange tlf.: 6022 2632.

Retningslinje for besøg:
o Et besøg skal afvikles inden for 45 min. og skal i hverdagene ”bookes” senest dagen før kl.
12:00.
o OBS. Ved besøg i weekenden skal man ringe ind til sekretæren senest fredag kl. 12:00.
o Alle beboere udpeger 2 nære pårørende ud over primærpårørende,
afdelingssygeplejerskerne registrer navene i CURA.
o Det er kun 2 pårørende, der kan komme på besøg i besøgsrummet af gangen.
Ved besøg i besøgsrum (max 2 besøgende)
1. Anvend dørtelefonen i porten og meld din ankomst
2. Anvend mundbind eller visir
3. Ved ankomst – vask og sprit hænder på et af toiletterne tilknyttet indgangen.
4. Tag plads i en af stolene og vent på at din pårørende følges ned til rummet af en
medarbejder.
5. Bordet vil være delt af en plexiglasplade. Vi beder om at al direkte kontakt undgås.
6. Mundbind eller visir må tages af når man sidder bag plexiglaspladen
7. Af sprit bordet inden besøgsrummet forlades
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Ved besøg i bolig af primærpårørende
1. Ring på dørtelefon og giv personalet besked om at du er ankommet.
2. Anvend mundbind eller visir på fælles arealerne
3. Sprit hænder ved ankomst
4. Gå direkte ind i elevatoren og til boligen.
5. Når du er inde, vask hænderne grundigt og sprit dem efterfølgende
6. Hold 2 meters afstand eller fortsæt med at bære mundbind eller visir
7. Inden du forlader boligen, afvask hænder i boligen, ta’ elevatoren og sprit hænderne ved
udgangen og luft ud.
Har en beboer særlige behov for besøg af flere pårørende i boligen aftales dette med en af
afdelingssygeplejerskerne.
Det er fortsat muligt at anvende besøgsteltene i haven.

Bær mundbind eller visir på fællesarealerne
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

