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Sundheds- og Ældreministeriet har meddelt, at der åbnes endnu mere op for besøg
på plejehjem og botilbud. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god
hygiejne og hensigtsmæssig adfærd under Covid-19 skal dog stadig følges.
Administrationen har derfor udarbejdet en ny retningslinje for besøg, som erstatter
tidligere retningslinje fra den 11. juni 2020.
Med virkning fra fredag d. 3. juli tilbyder Fredensborg Kommune disse rammer for
pårørendes besøg til beboere på plejecentre og midlertidigt opholdssted (Det er dog
en forudsætning at bekendtgørelsen foreligger, ikrafttræden kan først forekomme
efter offentliggørelsen af bekendtgørelsen):
Pårørende har mulighed for at besøge plejecentre og midlertidig opholdssted alle
ugens dage.
Det anbefales, at der højst deltager 2 pårørende ad gangen ved besøget. Har
beboeren ikke pårørende, kan det være besøg fra besøgsven eller lignende.
Ved ankomst til plejecentret ringer den pårørende til tlf. nr. 12345678 og bliver
herefter lukket ind på plejecentret.
Besøgstyper
Besøgene kan foregå på en af følgende tre måder:
1. Besøg i beboerens bolig
2. Besøg på plejecentrets udendørsarealer
3. Gåture
De pårørende informeres om, at de skal være uden symptomer på
luftvejssymptomer, herunder hoste, forkølelse eller andre symptomer, der kan give
mistanke om COVID-19, i 48 timer før besøget.
Under besøgene anmodes de pårørende at bære maske eller visir. Disse udleveres
af plejecentret/midlertidigt opholdssted.
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Hyppighed og varighed
Der er ikke begrænsning på hyppighed og varighed af besøg. Ved gåture henstilles
der til, at de pårørende oplyser til personalet, hvornår de forventer at være tilbage
igen, så der ikke opstår unødig bekymring.
Gæster ved større begivenheder
Ved begivenheder f.eks. runde fødselsdage aftales med centerlederen lokalt,
hvorvidt det vil være muligt at låne caféarealer til dette formål. Det er i disse
tilfælde op til deltagerne at overholde gældende retningslinjer omkring hygiejne og
afstand (2 meter fra beboer og gæster, samt 1 meter mellem gæsterne).
Besøgene indbefatter ikke
Følgene former for besøg er ikke omfattet af lempelsen, da disse aktiviteter
sidestilles med fysisk aktivitet, hvor der er større krav til afstand og hygiejne:


Selvtræning



Cykelpiloterne

Rammer for besøg i beboerens bolig


Det anbefales, at der højst deltager 2 pårørende ad gangen ved besøget.



De pårørende skal gå direkte til boligen og må ikke opholde sig i
fællesarealer indendørs.



Da afstanden mellem de pårørende og beboer vil være kortere end 2 meter,
anmodes de pårørende om at bære maske eller visir under besøget. Dette
udleveres af centret.



De pårørende og beboer skal vaske eller spritte hænder umiddelbart inden
og efter besøget.

Rammer for besøg på plejecentrets udendørsarealer


Det er muligt at opholde sig udendørs f.eks. på beboerens terrasse,
plejecentrets have eller lignende.



For at begrænse smitterisikoen anbefales det, at højst 2 pårørende afhenter
og følger beboeren tilbage til plejeboligen.



De pårørende skal gå direkte til boligen og må ikke opholde sig i
fællesarealer indendørs.



Da afstanden mellem de pårørende og beboer vil være kortere end 2 meter,
anmodes de pårørende om at bære maske eller visir under besøget. Dette
udleveres af centret.



Ved besøget skal pårørende og beboer holde afstand til øvrige beboer og
pårørende.



Man skal vaske eller spritte hænder umiddelbart inden og efter gåturen.

Side 2 af 3

Rammer for gåture


For at begrænse smitterisikoen anbefales det, at højst 2 pårørende afhenter
og følger beboeren tilbage til plejeboligen.



De pårørende skal gå direkte til boligen og må ikke opholde sig i indendørs
fællesarealer.



Såfremt der er behov for personaleassistance for at gøre beboeren klar til
turen aftales dette med personalet.



Af hensyn til at mindske smitterisikoen for beboerne, der er i risikogruppen,
henstilles 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.
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