
 

UDENDØRS BESØG PÅ BOTILBUD 
 

INFORMATION TIL MEDARBEJDERE 
 

Det er fortsat ikke tilladt at komme ind på botilbud, medmindre der er tale om besøg hos en døende eller en 

kritisk syg beboer. Besøg bliver derfor udendørs. Det bliver anderledes, men vi gør hvad vi kan, for at alle be-

søg bliver en god oplevelse for beboerne og de besøgende. 

 

Vi passer på hinanden og særligt på vores beboere  

Derfor skal disse regler følges i forbindelse med besøg: 

 Besøg skal aftales. Pårørende ringer eller skriver til personalet og aftaler tid.  

 Besøgstider. Personalet skal hjælpe til, så alle er trygge under besøget.  

 Afstand. Den anbefalede afstand på 1 meter skal overholdes.  

 Besøgende skal være helt uden symptomer. Når den besøgende kommer, skal du spørge om de har det 

som de plejer – altså er uden tegn på, at de kan være smittet med corona-virus (hoste, let feber, ubehag i 

halsen, ømhed i kroppen, hovedpine etc.). Hvis de har symptomer eller er i tvivl, så udsætter vi besøget til 

en anden dag. 

 Håndhygiejne er vigtig. Når den besøgende ankommer, beder vi dem om at afspritte hænder.  

 Mellem besøgene. Bord og stole afvaskes (med vand og rengøringsmiddel) eller desinficeres med sprit til 

overfladedesinfektion (70-85 %) mellem hvert besøg og efter sidste besøg. 

 Kage, blomster etc. Hvis den besøgende har noget med, afleveres det til jer og I sørger for at beboeren får 

det efterfølgende. 

 

Hvis det ikke går som planlagt 

Hvis der opstår en spontan situation med fysisk kontakt, så tager vi det roligt og gør vores bedste bagefter og 

sikrer, at borger får vasket/afsprittet sine hænder grundigt. 

Der kan være borgere, hvor I på forhånd vurderer at tæt, længerevarende fysisk kontakt ikke kan undgås (fx 

fordi beboeren ikke kan kontrollere det). Så skal den besøgende bære heldækkende ansigtsvisir, afspritte sine 

hænder inden berøring og både beboer og besøgende afspritter/vasker hænder umiddelbart efter kontakt. 

Fysisk kontakt bør afgrænses til at holde i hænder. Aftal forholdsreglerne med den pårørende på forhånd, hvis 

det er muligt. 

 

Venlig hilsen 

Susanne Philipson 

Den 12. maj 2020 


