
 

UDENDØRS BESØG PÅ BOTILBUD 
 

INFORMATION TIL PÅRØRENDE 
 

Vi glæder os til at se jer. Det er fortsat ikke tilladt at komme ind på botilbuddet, medmindre der er en helt en 

særlig situation. Besøg bliver derfor udendørs. Det bliver anderledes, men vi gør hvad vi kan for at alle besøg 

bliver en god oplevelse for beboerne og for jer som besøgende. Der er gået lang tid, hvor I ikke har kunnet 

komme på besøg. Mange glæder sig. Vi vil dog bede om jeres tålmodighed, så vi kan planlægge besøgene. Det 

er fortsat vigtigt, at vi minimerer risikoen for smitte mest muligt. 

 

Vi passer på hinanden og særligt på vores beboere.  

Derfor vil vi bede dig følge disse regler i forbindelse med besøg: 

 Besøg skal aftales. Kontakt derfor botilbuddet på telefon eller mail og aftal en tid.  

 Aflys dit planlagte besøg, hvis du har symptomer eller er i tvivl. Du kan opleve, at medarbejderne spør-

ger dig om du er helt frisk – altså at du er uden tegn på, at du kan være smittet med corona-virus (hoste, 

let feber, ubehag i halsen, ømhed i kroppen, hovedpine etc.).  

 Besøg. Vi har brug for, at medarbejderne hjælper til, så alle er trygge under besøget.  

 Afstand. Der skal holdes den anbefalede afstand på 1 meter.  

 Medarbejdere. Medarbejderne vil være i nærheden og kan tilkaldes under besøget. 

 Håndhygiejne er vigtig – også for din sikkerhed. Vi vil bede om, at du møder op uden ringe og løse arm-

bånd. Når du ankommer, er der håndsprit til rådighed, som vi vil bede dig om at bruge. Når du er kommet 

hjem igen, så vask dine hænder med vand og sæbe.  

 Toiletbesøg er desværre ikke muligt under besøget, da der fortsat ikke er adgang på indendørsarealerne. 

 Kage, blomster etc. Hvis du har noget med, bedes du aflevere det til medarbejderne, der søger for at bor-

geren får det efter besøget. 

 

Venlig hilsen 

Susanne Philipson  

Den 12. maj 2020 


