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Besöken i servicehusen

Vi rekommenderar i första hand att patienter och anhöriga träffas utomhus på gård eller terrass
och rum avsedda för besök. Boendena kan vistas utomhus med sina anhöriga, och då ska
säkerhetsanvisningarna beaktas.
Nära anhöriga kan besöka patientens rum med följande villkor:
• Högst två besökare samtidigt per boende
• Högst tre besökare samtidigt per enhet/avdelning/grupphem
• Besöket kan vara högst en timme
• Det är förbjudet att vistas i avdelningens allmänna utrymmen
• Kom överens om besöket med personalen på förhand
• Personalen handleder i hygienpraxis och ger besökarna ett mun- och nässkydd ämnat för
besöket
• Besökarna, även 7 - 15 åriga besökarna, måste använda mun- och nässkyddet under hela
besöket. Besökaren får inte ta bort masken ens för en kort stund
• Besökaren måste vara helt frisk
När du kommer på besök:
• Anmäl din ankomst till personalen
• Se till att hålla skyddsavstånd
• Iaktta effektiverad handhygien, och om du behöver nysa, hosta eller snyta, gör det på rätt
sätt
• Använd handdesinfektionsmedel när du kommer till avdelningen och när du går därifrån
• Använd engångsmask under hela besöket
• Håll ett säkerhetsavstånd över 2 meter till boendena
Vi förutsätter att besökarna följer anvisningarna noggrant, så att vi kan ordna besök på
våra avdelningar även i fortsättningen.
Besök av närstående till patienter i terminalvård eller allvarligt sjuka patienter kommer man
överens om med enheten. Vi försöker vara flexibla i dessa situationer i mån av möjlighet.
Boendenas besök utanför servicehuset, t.ex. familjefester eller övernattning
För att skydda dem som bor i servicehuset ber vi dig beakta följande när du går på besök från
servicehuset:

• Det lönar sig att den som hör till riskgruppen skyddar sig med ett kirurgiskt mun- och
nässkydd

• Kom ihåg skyddsavståndet och god hygien under besöket
• När du återvänder från besöket till servicehuset rekommenderar vi att du inte rör dig i
servicehusets allmänna utrymmen på tio dagar. På detta sätt försöker vi skydda andra
boenden från eventuell exponering och smitta.
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