Den Selvejende Institution Hareskovbos plejehjem
Skovalleen 8, 2880 Bagsværd, tlf.: 44 98 95 58

Nyhedsbrev 12. juni 2020
Så er der sket endnu et skridt i den rigtige retning! Måske er det ikke et stort skridt,
men vi tager imod enhver lempelse af besøgsrestriktionerne, med kyshånd.

Hovedpunkterne i Styrelsen for patientsikkerheds fremlagte model er:
▪

Besøg skal som udgangspunkt gennemføres udendørs.

▪

Besøg indendørs på plejehjem kan ikke ske, med mindre:
1.

besøget sker på grund af en ”kritisk situation”, fx en beboer
der er døende (sådan er det også i dag), eller

2.

besøget ikke kan foregå udendørs fx fordi beboeren er
sengeliggende eller på grund af andre forhold ikke kan magte
besøg uden for egen bolig, og der på forhånd er udpeget 1 – 2
faste besøgspersoner. Dette punkt er nyt.

Styrelsen påpeger, at institutionsledelsen er forpligtet til at sikrer, at
besøgene sker under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om
hygiejne, afstand m.v.
Dette sikrer vi ved at oplyse om restriktioner ved besøg, have tilgængeligt
håndsprit og anvise plads til besøget, hvor vi har sikret, at alle regler kan
overholdes, men derfra må vi lade det være op til de besøgende at tage
ansvar for besøgssituationen. Vi ønsker ikke at være ”politibetjente”, men
beder om, at alle tager et stort medansvar for, at vi ikke får Covid-19.
Alle besøg skal fortsat aftales med afdelingssygeplejerskerne (uanset om
de er udendørs eller indendørs). På samme måde som tidligere beskrevet.
Besøg udendørs er som udgangspunkt 30 min. (simpelthen fordi vi skal
sikre beboeren hjælpes ind igen), men når du aftaler besøg med
afdelingssygeplejersken, er du velkommen til at aftale en anden varighed
for besøget, helt som flere allerede gør i dag.
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Der er altså næsten ingen ændringer for langt de fleste, der vil få besøg
udendørs, som hidtil. Dog er der mulighed for at de faste besøgspersoner
kan gå en tur med beboeren.
Ønsker du som fast besøgsperson at gå en tur med beboeren, kan dette
aftales når der bookes besøg, og personalet vil så bringe beboeren ned til
hovedindgangen, som ved udendørsbesøg.
Der er større ændringer for de beboere, der ikke hidtil har kunnet få
besøg, og de beboere, der grundet forskellige forhold ikke kan profitere af
et besøg udendørs.
Vi er, allerede i dag begyndt– og fortsætter i næste uge, med at finde ud
af, hvem beboerne ønsker som deres faste besøgspersoner (1-2), og der
vil blive taget kontakt til den vi har registeret som første kontaktperson i
Nexus. De faste besøgspersoner er de samme fra nu og til 31. august 2020
med mindre andet meldes ud fra myndighederne.
Vi forventer at de udpegede faste besøgspersoner gør en særlig indsats
for at tage et medansvar for at undgå smitte – ikke kun af hensyn til egne
pårørende, men også for at beskytte øvrige beboere og personalet, der
naturligvis ikke kan holde afstand til beboerne. Herunder at de faste
besøgspersoner sikrer to meters afstand til øvrige mennesker fx på en
gåtur eller hvor flere deltager i et udendørsbesøg.
De faste besøgspersoner kan komme ind i beboerens bolig, når dette er
aftalt på forhånd eller hvis der på det aftalte besøgstidspunkt er særlige
forhold der vanskeliggøre udendørsbesøg. Beslutningen om akut ændring
af besøgsformen tages som udgangspunkt af
afdelingslederen/vagthavende sygeplejerske. Bemærk at det alene er de
1-2 faste besøgspersoner, der kan lukkes ind, også selvom I måske er flere
til et udendørsbesøg, der laves om til indendørsbesøg.
Forholdsregler for besøg af faste besøgspersoner
Når du som fast besøgsperson skal ind på Hareskovbo, tager vi i mod dig
ved hovedindgangen, hvor du vil blive spurgt om du har symptomer på
Covid-19 og du vil blive bedt om at afspritte dine hænder. Når alt er i
orden følges du til beboerens bolig. Når besøget er afsluttet, skal du kalde
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på personalet ved at trække i kaldesnoren i boligen. Du bliver fulgt til
hovedindgangen.
Besøgende må ikke være på fællesarealerne. Det er derfor skal du følges
til og fra boligen og trække i kaldesnoren når du vil ud eller ønsker at
komme i kontakt med personalet.
Særligt efter kl. 15 kan der være lidt ventetid på at blive fulgt ud.

På vegne af ledergruppen
Astrid Guldberg
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