Pårørende besøg på plejecentre og botilbud

NOTAT
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Samling
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Fredensborg Kommune giver nu yderligere mulighed for pårørendes besøg

27. maj 2020

på plejecentre og botilbud.
Det er fortsat vigtigt for os alle at minimere risikoen for smitteudbrud for vores
beboere. Besøgsrestriktioner er således en vanskelig balance mellem at forebygge
smitte og bevare livskvaliteten for beboere og pårørende.
Med virkning fra tirsdag d. 2. juni tilbyder vi disse rammer for pårørendes besøg til
beboere:
Der kan som hovedregel tilbydes dagligt besøg på hverdage og gåtur alle ugens
dage.
Besøgene skal fortsat bookes på centret, ligeledes gåture, hvor der er behov for
personaleassistance til at klargøre beboeren.
Besøg og gåture bookes på tlf. 12345678 på hverdage i tidsrummet xx-xx
Der kan bookes ét besøg ad gangen. Gåture i weekenden, der kræver assistance,
skal bookes senest fredag.
Besøgene kan foregå på en af følgende fire måder:
1. Et udendørs besøg i en dertil indrettet pavillon/overdækning. Hverdage i
tidsrummet 10-15
2. En gåtur med beboere med behov for personaleassistance alle dage kl. 10 14
3. Gåture uden behov for assistance af personale kan foregå på alle tider af
dagen. Det anbefales dog, at man orienterer centret om plan for
hjemkomsttidspunkt, for at undgå unødig bekymring.
4. Besøg til kritisk syge beboere
Ved besøgstype 1 og 2 skal pårørende aftale tid med centret, idet personalet bistår
beboeren med at komme til/fra besøget/gåturen, da pårørende stadig ikke har
adgang indendørs på centret.
Der er ikke mulighed for at tilbyde besøg weekend og helligdage
Besøgene kan vare ½ time.
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Der kan maksimalt deltage 2 nære pårørende ad gangen ved besøget, ved gåture
dog kun én pårørende, der afhenter/afleverer beboeren hos/til personalet.
Ovenstående besøg på centrene kan kun finde sted i perioder, hvor der ikke er
konkret mistanke om eller konstateret udbrud af coronavirus eller andre
smitsomme sygdomme. Det er til enhver tid lederen, der afgør om og hvordan
besøget kan foregå.

Rammer for udendørs besøg i en dertil indrettet pavillon/overdækning
Besøgsomgangskredsen må maksimalt være på 4 personer. I pavillonen er der
opsat havemøbler, således at man kan sidde med en afstand på 2 meter.
Plejecentret sørger for kaffe/te til besøget.
Beboeren vil blive fulgt af personalet til besøgslokationen.
Ved behov kan personalet holde sig i nærheden.
Når besøget er tilendebragt, ringer den pårørende til personalet, der afhenter
borgeren igen.
Man skal vaske eller spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg.
Besøget må vare op til en halv time.
Rammer for gåture ved behov for personaleassistance
Plejecentret gør beboeren klar til gåturen.
For at begrænse smitterisikoen, må der kun være én pårørende, der
afhenter/afleverer beboeren hos/til personalet på centret fim. gåturen.
Af hensyn til at mindske smitterisikoen for vores beboere, der er i risikogruppen,
henstiller vi til, at gåturen ikke indbefatter besøg i butikker/cafeer eller lignende,
hvor der potentielt kan være større risiko for smitte.
Da afstanden mellem de pårørende og beboer vil være kortere end 2 meter,
anmodes de pårørende om at bære maske eller visir under gåturen. Dette
udleveres af centret.
Man skal vaske eller spritte hænder umiddelbart inden og efter gåturen.
Besøg til kritisk syge beboere
Der er mulighed for besøg inde i beboerens lejelighed ved kritisk syge beboere.
De pårørende skal gå direkte til boligen og må ikke opholde sig i fællesarealer.
Der bør maksimalt være to pårørende ad gangen i boligen af hensyn til personalets
mulighed for at udføre de nødvendige opgaver.
Der er ikke tidsbegrænsning på disse besøg. Så vidt muligt henstilles det, at man
begrænser omgangskredsen. Det er centerledelsen, der afgør, om der er tale om
kritisk syge beboere.
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