Sundhed & Omsorg

Information til pårørende vedrørende besøgsrestriktioner

Kære pårørende
Odder Kommune giver mulighed for udendørsbesøg på vores
plejecentre og korttidspladser.
Udendørsbesøg tilbydes som:



Terrassebesøg: Terrasser i forlængelse af boligen og i
gårdhaven på Korttid.
Gåtur: Besøget kan foregå ved at pårørende går en tur med
borgeren i kørestol eller gående.

Derudover vil der for døende og kritisk syge fortsat være mulighed for
indendørs besøg jf. gældende regler og efter aftale med den lokale
leder.
I Odder Kommune følger vi nøje myndighedernes sundhedsfaglige
retningslinjer, og udendørsbesøg vil blive afviklet, sundhedsmæssigt
forsvarligt og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det betyder, at der vil være en række forholdsregler, som skal
efterleves.
Dette gælder ved besøg:


Besøg skal være aftalt på forhånd med centeret og med
inddragelse af beboeren.



Besøgende skal være uden symptomer på sygdom – også mild
forkølelse - i op til 48 timer før besøget. Har du symptomer på
sygdom skal du aflyse dit besøg. Hvis en pårørende under
besøget udviser symptomer på COVID-19, vil den pårørende
blive bedt om at forlade plejecentret / Korttid med det samme.



Besøgende møder ind på det aftalt sted. Det er vigtigt at
ankomme på det aftalte tidspunkt. En medarbejder vil tage imod
dig og sikre, at rammer og hygiejnekrav efterleves.



Besøget afholdes kort (max. en time).



Sundhedsstyrelsen anbefalinger skal overholdes:
Hold mindst 2 meters afstand. Sørg for god håndhygiejne - brug
håndsprit før og efter besøget. Undgå håndtryk, kindkys og
kram. Host eller nys i ærmet – ikke i dine hænder.
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Besøgende må ikke benytte indendørs arealer, heller ikke
borgers bolig / stue. Ligeledes vil der ikke være toiletter til
rådighed i forbindelse med besøget.



Stole og borde er placeret, så afstandskravet på to meter
overholdes. Disse må derfor ikke flyttes.



Mad og drikke ikke medbringes på besøget, af hensyn til evt.
smittespredning.

Ønsker du at planlægge et udendørsbesøg, skal du telefonisk kontakt
plejecenteret eller Korttid.
Besøg aftales telefonisk på alle hverdage imellem kl. 13.00 – 14.00.
Vi håber på din forståelse i denne ekstraordinære situation.
Med venlig hilsen

(Indsat navn)
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