4. december 2020
Brev til Pårørende om ophævelse af besøgsforbud 4. december 2020
Kære pårørende.
Smittesituationen i Skive Kommune har udviklet sig i en så positiv retning at Social- og
Indenrigsministeriet, har ophævet det generelle forbud mod besøg på indendørs arealer på
Socialafdelingens botilbud i Skive Kommune, der blev indført i starten af november.
Det betyder i praksis, at der nu ikke længere er begrænsninger på, hvor mange forskellige
pårørende, der må besøge borgerne i Socialafdelingens døgntilbud og bofællesskaber. Besøgene
skal dog fortsat afvikles efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og vi vender derfor tilbage til
den praksis for afvikling af besøg, der var gældende før den seneste stramning.
Det betyder helt konkret









At vi henstiller til at besøgsaktiviteter afvikles som udendørs aktiviteter, f.eks. gåture.
Når besøg afvikles inden for i borgernes lejligheder, vil der være adgang gennem borgernes
terrassedøre eller via anden anvist adgang.
Besøg afvikles udelukkende i borgernes egne lejligheder, og der vil ikke være adgang til
fællesarealer
Vi henstiller til, at besøgene planlægges, så der ikke er behov for at benytte borgernes toilet.
Vi opfordrer til, at der holdes 1-2 meters afstand under besøget. Hvis det ikke er muligt at undgå
fysisk kontakt og holde afstand, henstiller vi til, at den besøgende bærer mundbind eller visir.
Hvis de besøgende undtagelsesvist færdes indenfor i de fælles arealer, på vej til og fra borgerens
lejlighed, skal der bæres visir eller mundbind.
Når besøget afsluttes, opfordres pårørende til at vaske/spritte hænder, og til at rengøre
kontaktflader, som f.eks. borde, stole, kontakter og håndtag, med de midler der stilles til rådighed.
Besøg aflyses, hvis de besøgende eller borgeren har haft symptomer de seneste 48 timer før
besøget.

Besøg aftales med afdelingslederen for det tilbud, hvor borgeren bor, eller en anden særlig
udpeget medarbejder. På den måde kan tilbuddet have overblik over, hvor der skal være særligt
fokus på ekstra rengøring og hvilke pårørende, der skal kontaktes, hvis der bliver behov for at
aflyse. Det er også vigtigt i forhold til effektiv smitteopsporing, at tilbuddet ved, hvem der har
været på besøg hvornår.
Jeg er rigtig glad for, at der nu igen er bedre mulighed for besøg hos borgerne i vores tilbud, og
særligt i denne tid op mod jul, hvor der er mange traditioner, og hvor vi gerne vil være sammen
med vores familie og pårørende. Jeg håber også, at I fortsat passer på jer selv og på hinanden,
så vi kan være med til at holde smitten så lav som muligt.
Med venlig hilsen
Heidi Becker-Rasmussen
Socialchef
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