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

Nyhedsbrev 25. april 2020

Der er taget politisk beslutning om, at åbne op for besøg – UDENDØRS.

Vi ser frem til at byde pårørende velkommen, så allerede i dag lørdag, bliver
nærmeste pårørende til hver enkelt beboer ringet op, for at aftale tid for besøg.
Lykkes det ikke at få kontakt, lægger vi besked på evt. telefonsvarer, der siger at du
kan ringe til afdelingslederen på mandag og aftale tid.
Alle besøg skal aftales løbende med afdelingslederen, der sikrer besked til
personalet, så beboeren er klar til at få besøg på det aftalte tidspunkt.

Der er regler for besøgene, som jeg naturligvis forventer at alle respekterer, da det
er nødvendigt for at besøgene kan afvikles godt for alle parter.

• Alle besøg skal være aftalt med en leder. Uanmeldte besøg er derfor ikke
mulige.
• Der skal være to meter mellem besøgende og beboeren, der er altså ikke
mulighed for fysisk kontakt.
• Der er ingen adgang indendørs, hverken i beboerens bolig eller andre steder
på Hareskovbo (dette gælder også ved behov for et wc.)
• INGEN ADGANG, hvis du føler dig det mindste sløj, dette gælder også ved få
og/eller milde symptomer med fx hovedpine, hoste, ondt i halsen, ”mat i
kroppen” eller naturligvis feber. Er du i tvivl, så bed om en senere tid til besøg
for en sikkerheds skyld.

Der afsættes ca. 30 min. til hvert besøg. Besøgene foregår enten udenfor beboerens
terrasse eller altan (for dem, der bor i stuen) eller i pavillon telt, som vi er ved at
indkøbe og opsætte flere af. Du får besked af lederen, som du aftaler besøget med,
hvor det foregår.
Der bliver som udgangspunkt besøgstider mellem 10. 15 (første besøg) og 17.15
(sidste besøgs begyndelse).
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Desværre har vi allerede inden denne åbning oplevet, at enkelte pårørende ikke
respekterer reglerne, hvilket vi naturligvis er uendeligt kede af, idet vi laver reglerne,
alene for at passe på beboerne – også dem, der ikke får besøg – og på det
personale, som beboerne er afhængige af.
Observerer vi, at reglerne ikke overholdes fx ved at to meters reglen overskrides, så
vil beboeren blive isoleret i boligen i 14 dage efter besøget, og personalet vil bruge
særlige værnemidler i den periode. Det håber vi ikke bliver nødvendigt, af hensyn til
beboeren.

På vegne af ledergruppen
Astrid Guldberg
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