
 

 

Besøg på plejecentrene i Langeland Kommune 

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

smittes med COVID-19. Dette skyldes kombinationen af alder, typisk en eller flere kroniske 

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

med indlæggelse på sygehus. Derfor er det vigtigt, at besøgende på disse steder er med til 

at 

beskytte beboerne og de andre på stedet mod smitte.  

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

kritiske situationer. Nu bliver besøgsrestriktionerne lempet, så besøg udenfor ikke er 

omfattet af besøgsforbuddet på plejehjem. 

Besøg indenfor bliver også en mulighed, når det ikke er muligt at gennemføre besøg 

udendørs enten pga. beboerens helbred eller de fysiske forhold. Den enkelte beboer kan 

udpege 1-2 ”besøgspersoner”, og det er ledelsen på det enkelte sted, som konkret beslutter, 

om der kan være besøg.  

Hvis en beboer er kritisk syg eller døende, er det stadigvæk sådan, at ledelsen skal sikre, at 

alle nære pårørende kan komme på besøg indenfor. Det samme gælder, hvis beboeren, 

f.eks. på grund af demens, mangler evnen til at forstå og acceptere besøgsforbuddet og har 

et helt særligt behov for besøg. Det er stedets ledelse, som beslutter, om en beboer tilhører 

gruppen af beboere med et særligt behov, da det ikke gælder alle beboere med f.eks. 

demens. 

Besøgende skal være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse 

eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, i 48 timer før besøget. Besøg 

foregår så vidt muligt udendørs, da der her er bedre mulighed for at holde afstand. Hvor 

dette ikke er muligt eller vurderes at være uhensigtsmæssigt, sikres der korrekt hygiejne og 

afstand. Besøget skal kunne gennemføres med 2 meters afstand ud fra et forsigtigheds-

princip mellem de besøgende og beboeren eller patienten. 

Der er overordnet fastsat rammer for besøg, der tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger. Der er ligeledes lokale rammer for det enkelte plejecenter, der uddyber de 

nødvendige iværksatte tiltag som bl.a. forudgående aftale om besøg, fastsættelse af antal 

besøgende ift. fysiske rammer samt tidsbegrænsning på besøg. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Retningslinjer for pårørendes besøg på udearealer 

på Tullebølle Plejecenter pr. 11. juni 2020 

 

Rammerne for besøg udendørs på Tullebølle Plejecenter 

 

• Pårørende kontakter telefonisk og i god tid inden besøget, plejehjemsleder Pia 

Clausen eller sekretær Eva L. Hansen med henblik på at aftale besøgets tidspunkt 

på 63 51 65 90 

• Pårørende skal mundtligt give samtykke til at efterleve retningslinjerne.  

• Retningslinjerne for besøget vil ligge i en lamineret version på bordet foran den 

besøgende under hele besøget. 

• Personalet skal have den nødvendige tid til at forberede det praktiske i besøget.  

• Det kan i visse situationer være nødvendigt, at der er en medarbejder indenfor 

rækkevidde, hvilket er en vurdering, som medarbejderen har ret til at beslutte af 

hensyn til beboeren. 

• Besøget er af ½ times varighed. 

• Besøget aflægges højst af de to samme pårørende og så vidt muligt ikke samtidigt.  

• Pårørende skal være raske og uden symptomer på Covid-19.  

• Besøget foregår udendørs på boligens terrasse eller i institutionens have. Der er fire 

muligheder på Tullebølle Plejecenter: Altanerne på hhv. 1. og 2. sal (disse kan tilgås 

via brandtrappen af de pårørende. I Solsikken kan de pårørende tilgå terrassen via 

havelågen. Terrassen for spisesalen kan tilgås via parkeringspladsen mod 

Skebjergvej.  

• Der er ingen adgang for pårørende på institutionen eller i boligen.  

• Afstand mellem beboer og pårørende er mindst to meter. For at overholde den 

anbefalede afstand er der opsat afmærkninger. 

• Der opsættes borde mellem beboer og pårørende som fysisk afstand. 

• Mad og drikke må ikke deles.  

• Der må ingen fysisk kontakt være mellem beboerne og pårørende.  

• Der foretages aftørring med sprit af hænder og overflader før og efter besøg. 

Sundhedsstyrelsens regler følges.  

 


