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Nyhedsbrev 18. december 2020 

Vi kan med glæde fortælle, at Styrelsen for patientsikkerhed har meddelt, at der er 

sket lempelser i forhold til besøgsrestriktionerne på plejehjem. 

Det betyder, at de tre pårørende som beboeren allerede har udpeget, nu må besøge 

beboeren i egen bolig dog kun to ad gangen. 

Alle besøgende skal ringe på og vil derefter blive fulgt af personale til beboerens 

bolig. 

De besøgende skal medbringe og anvende visir eller mundbind og holde den 

foreskrevne afstand. Alle skal anvende håndsprit, der er placeret i hovedindgangen, 

inden man går videre ind på plejehjemmet. Når besøget er slut, følges de besøgende 

af personale, til hovedindgangen. 

Besøgende må ikke opholde sig på fællesarealer, herunder stoppestedet. 

Der skal ikke mere bestilles tid til besøg. Besøgsstationerne i caféen nedlægges. 

Det er naturligvis ikke muligt at aflægge besøg, hvis man har symptomer på Covid-19 

eller man har mistanke om, at man kan være smittet. Er du i tvivl, så lad tvivlen 

komme beboerne på Hareskovbo til gode ved ikke at gå ind. 

Beboerne kan selvfølgelig fortsat modtage besøg udendørs af hvem de måtte ønske, 

ligesom beboerne kan tage ud af huset helt som de har lyst. 

Den 24. december er der julemiddag i bogrupperne. Det vil være en stor hjælp, hvis 

der ikke er besøg mellem 11.30 og 14.30, da vi meget gerne vil sidde og spise 

sammen og skabe en hyggelig stund uden for mange forstyrrelser. Dette er blot en 

høflig henstilling, da det vil skabe megen uro, hvis personalet skal gå til og fra for at 

hjælpe besøgende ind og ud af huset efter forskrifterne. 

Vi er klar til at vaccinere når det bliver Hareskovbos tur, vi ved i skrivende stund ikke, 

hvilken dato, der bliver tale om. 

 

Vi på Hareskovbo ønsker alle en god jul og et skønt 2021, hvor vi forhåbentligt kan 

åbne huset og være sammen som tidligere. 

 

Astrid Guldberg 


