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Nye besøgsrestriktioner på psykiatri- og
socialområdet
Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt Skive Kommune at indføre
nye besøgsrestriktioner på psykiatri- og socialområdet. Det sker som
følge af den seneste tids smittetilfælde på ældreområdet, samtidig
med at der er konstateret smitte i to minkfarme i Skive Kommune –
der lige nu er ved at blive slået ned. Restriktionerne træder i kraft i
dag.
Nye restriktioner for besøg på psykiatri- og socialområdet betyder, at besøg
fra og med i dag kun kan ske under særlige forudsætninger. For eksempel er
det alene 1-2 faste besøgende, der må tage på besøg hos hver beboer. Restriktionerne blev indført i en bekendtgørelse, der blev udsendt fredag, og
den træder i kraft i dag.
- Vi har hele tiden haft stor opmærksomhed på forsigtighed ved besøg. Så
der er i forvejen tale om en række restriktioner. Men fra og med i dag er det
en eller to faste besøgende, der kan komme på indendørs besøg hos en pårørende i et botilbud. Det er borgerne selv, der i samarbejde med vores personale, udpeger de pågældende, siger Heidi Becker-Rasmussen, der er socialchef i Skive Kommune.
Besøg må alene ske i borgernes eget hjem, og skal fortrinsvis foregå via direkte adgang udefra – det kunne være terrassedøren. Der, hvor dette ikke
er muligt, vil personalet hente de pårørende ved botilbuddets hovedindgang,
følge dem hen til den lejlighed de skal besøge og tilsvarende følge dem ud
igen efter endt besøg. På vej til og fra borgerens lejlighed, skal de besøgende bære mundbind eller visir. Derfor skal besøg også aftales på forhånd
med personalet.
Gerne besøg udenfor
Hvis en borger er kritisk syg, er der udvidet adgang for besøg. Også det kan
ske efter aftale med personalet på det enkelte botilbud.
- Men der er ingen restriktioner på besøg udenfor, så de pårørende er altid
velkomne til at gå en tur eller mødes med beboerne uden for botilbuddet, påpeger Heidi Becker-Rasmussen.
De liberale erhverv er ikke omfattet af besøgsforbuddet. Man kan således
fortsat modtage fysioterapi, blive klippet eller få besøg af sygeplejen.
- Også her er vi dog meget opmærksomme på sikkerheden. De pågældende
professionelle vil opholde sig så kort tid som muligt i fællesarealerne. De vil
også bære mundbind og visir, når de går fra hoveddøren til behandlingsrum
eller lejlighed. Det er i fuld overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer og en konkret udmelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed, siger
hun.
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Reglerne om besøgsrestriktioner på sociale tilbud i Skive Kommune vil blive
ophævet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når restriktionerne
ikke længere vurderes nødvendige.
Borgerne og personalet på botilbuddene samt de pårørende er orienteret.
Yderligere oplysninger
Heidi Becker-Rasmussen
Tlf. 20 51 50 72 – mail: hera@skivekommune.dk

