9. november 2020
Nye besøgsrestriktioner i Socialafdelingens botilbud
Kære pårørende.
Med baggrund i smittesituationen i Skive Kommune og en anbefaling fra Styrelsen for
Patientsikkerhed, har Social- og Indenrigsministeriet indført et generelt forbud mod besøg på
indendørs arealer på Socialafdelingens botilbud i Skive Kommune. Det er dog stadig muligt at
afvikle udendørs besøg, og for 1-2 faste besøgspersoner at besøge borgerne indendørs i
borgernes lejligheder.
For at sikre, at besøg sker efter overholdelse af alle gældende retningslinjer fra
Sundhedsstyrelsen, har Socialafdelingen udarbejdet nye og skærpede retningslinjer for besøg i
bofællesskaber og på døgntilbud:
•
•
•
•
•
•

Vi henstiller til at så mange besøgsaktiviteter som muligt afvikles udenfor, via gåture
eller ved at opholde sig på borgernes terrasse
1-2 faste besøgspersoner kan besøge borgeren inden for i borgerens lejlighed, hvor der
vil være adgang gennem borgernes terrassedøre eller via anden anvist adgang.
Besøgene afvikles udelukkende i borgernes egne lejligheder, og der vil ikke være adgang
til fællesarealer.
Hvis de besøgende undtagelsesvist færdes indenfor i de fælles arealer, på vej til og fra
borgerens lejlighed, skal der bæres visir eller mundbind.
Vi opfordrer til, at der holdes 1-2 meters afstand under besøget. I de situationer, hvor
det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, henstiller vi til at den
besøgende bærer mundbind eller visir.
Når besøget afsluttes opfordres pårørende til at vaske/spritte hænder, og til at rengøre
kontaktflader, som f.eks. borde, stole, kontakter og dørhåndtag, med de midler der stilles
til rådighed

Afdelingslederen har ansvaret for at planlægge og koordinere besøgene, så de kan afvikles efter
de sundhedsmæssige retningslinjer, så derfor aftales besøg med afdelingslederen, eller en
anden særligt udpeget medarbejder, på det tilbud, hvor borgeren bor.
Borgere og besøgende skal have været uden sygdomssymptomer i 48 timer før besøget, og det
gælder også milde symptomer på forkølelse. Hvis der er sygdom eller symptomer hos borgere
eller pårørende, eller har været det inden for de seneste 48 timer, aflyses mødet.
Besøget aflyses ligeledes, hvis den besøgende har været i nær kontakt med en konstateret
Covid 19 smittet person indenfor den sidste uge.

Privatpraktiserende behandlere, som f.eks. fodterapeuter, frisører eller lignende, er ikke
omfattet af disse restriktioner.
Jeg er ked af, at vi nu er nødt til at lave yderligere restriktioner, men jeg håber på jeres
fortsatte forståelse og samarbejde om at passe på borgerne, så vi mindsker risikoen for at få
smitten ind på vores botilbud i Socialafdelingen.
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