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Besøg på plejecentrene i Langeland Kommune 

Beboere på plejecentre er generelt i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes 

med COVID19. Dette skyldes kombinationen af alder, typisk en eller flere kroniske sygdomme 

og nedsat funktions og aktivitetsniveau eller andre sygdomme, som er forbundet med indlæg-

gelse på sygehus. Risikoen kan dog reduceres betydeligt ved at skabe et miljø, hvor også per-

soner med øget risiko kan have sociale kontakter, når der tages særlige forholdsregler. Besøg 

bør således foregå på en kontrolleret måde med fokus på forebyggelse af smittespredning.  

Der blev i marts måned 2020 indført besøgsforbud på bl.a. plejecentre med undtagelse af kriti-

ske situationer. Nu er de generelle besøgsrestriktioner ophævet, så alle besøg på 

både ude- og indendørsarealer er tilladt. Ledelsen skal sikre, at besøg på såvel indendørs 

som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, 

og at besøg gennemføres på en forsvarlig måde. 

Det er ledelsens ansvar at sikre, at rammerne for besøg organiseres på en kontrolleret måde 

ved at følge de relevante sundhedsfaglige anbefalinger så smitterisiko forebygges og reduce-

res for både beboere, besøgende og personale. 

Ledelsen er ansvarlig for, at der på baggrund af de sundhedsfaglige anbefalinger udarbejdes 

retningslinier, der sikrer, at de nødvendige smitteforebyggende tiltag er til stede og er tilpasset 

den enkelte institutions rammer. 

Der er overordnet fastsat rammer for besøg, der tager udgangspunkt i sundhedsstyrelsens an-

befalinger. Der er ligeledes lokale rammer for det enkelte plejecenter, der uddyber de nødven-

dige iværksatte tiltag så besøg særligt indendørs kan gennemføres på en kontrolleret måde, 

så der fx kan opretholdes den nødvendige afstand mellem de besøgende. 
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Overordnede rammer for besøg på plejecentrene i Langeland Kommune: 

 Pårørende må ikke komme på besøg, hvis de har symptomer på sygdom. Dette 

gælder alt fra forkølelse, ondt i halsen og alment ubehag til muskelsmerter, 

tør hoste og feber. Man skal have været uden symptomer i 48 timer inden 

besøget. 

 Besøg indendørs gennemføres i udgangspunktet i beboerens bolig uden ophold i fæl-

lesarealer. 

 Plejecentret vil være ansvarlig for rengøring af kontaktflader før og efter besøget. Lige-

ledes stiller plejecentret eventuelle værnemidler til rådighed under besøget (håndsprit, 

mundbind o.l.) 

 De besøgende skal være særligt opmærksom på at overholde de generelle anbefalin-

ger for hygiejne, afstand og fysisk kontakt. 

o Vask eller afsprit hænder som det første når man ankommer, og 

igen når man forlader stedet. 

o Vask eller afsprit hænder hyppigt og grundigt, og altid efter man har hostet, nyst 

eller pudset næse. 

o Undgå så vidt muligt at røre ved ting under besøget. Dette gælder særligt for 

fælles kontaktflader som f.eks. bordplader og håndtag. Men også ting som 

f.eks. pyntegenstande. 

o Hold for forsigtighedens skyld 2 meters afstand til beboeren.  

o Undgå fysisk kontakt med den, der besøges f.eks. kram, håndtryk og kindkys. 

o Undgå at skabe situationer med fælles kontaktpunkter, fx kaffekander, vand-

kander og krus. Hvis besøgende og en beboer indtager mad og/eller drikke 

sammen, er det vigtigt at undgå fælles kontaktpunkter, fx ved at samme person 

skænker og serverer.   
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Lokale rammer for besøg på Danahus Plejecenter: 

 

 Ved hovedindgangen spritter man hænder og man er 

meget velkommen til at anvende mundbind som er stil-

let til rådighed. 

 

 Herefter går man DIREKTE og UDEN at røre noget un-

dervejs til den stue hvor man skal på besøg. 

 

 Vi beder jer overholde retningslinjerne fra Sundheds-

styrelsen, om at holde 2 meters afstand, ikke røre ved 

alt på stuerne og så vidt muligt undgå fysisk kontakt. 

 

 Når i forlader stuen må i meget gerne lige sige det til en 

personale som så vil aftørre kontaktfladerne i boligen. 

 

 Husk at sprit dine hænder inden du går ud af hoveddø-

ren igen. 

 

 

Tak for besøget og Tak for jeres forståelse 😊 

 

 

 


