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Retningslinjer for besøg på Lions Park Birkerød  29.04.2020 
 

I forbindelse med lempelse af besøgsrestriktioner på plejecentrene er der udarbejdet nedenstående 

retningslinjer. Retningslinjerne er udarbejdet efter bedste evne, og ud fra et forsigtighedsprincip for 

at kunne fastholde en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af besøgene. De er således ikke 

udarbejdet for at genere nogen, men for i videst muligt omfang fortsat at kunne passe godt på jeres 

pårørende. 

Retningslinjerne skal overholdes for, at besøget kan finde sted, 

 Der vil være mulighed for besøg på én af afdelingens overdækkede terrasser,(og altså IKKE på 

den enkelte beboeres ”private terrasse”) 

 

 Besøgene skal bookes på telefon 46112602 mandag-torsdag ml. 10-12 

 

 Besøgene kan kun bookes for indeværende uge 

 

 Besøgene vil kunne finde sted enten ml. 1045-1145 eller mellem 1600-1700 alle ugens dage, 

og kun efter aftale, og kan højst være af 1 times varighed 

 

 Et besøg kan kun omfatte 1 person eller 1 person med 1 mindreårigt barn ad gangen. 

 

 Besøgspersoner kan kun være beboerens nærmeste pårørende.  

 

 Besøgets varighed kan højest være på 60 minutter pr. besøg. 

 

 Der er sat haveborde og en stol op for hver bordende, så afstandskravet på min. 2 meter kan 

og skal overholdes. 

 

 Beboeren vil før og efter besøget bliver fulgt hhv. ud til udendørsarealet og ind til sin bolig af 

personalet. 

 

 Besøgende skal være raske og symptomfri i mindst 48 timer. 

 

 Hvis en besøgende har haft et positivt testresultat er man i karantæne i 7 døgn, selvom 

han/hun ikke har haft symptomer. 

 

 Der må ikke uddeles mad eller drikke under besøget. 

 

 Beboere og pårørende skal kunne forstå og kunne overholde retningslinjerne, for at 

gennemføre besøget 

 

 Hvis der er et (eller flere) bekræftede tilfælde, eller mistanke herom vil der blive lukket for 

besøg, indtil situationen igen er under kontrol.  

 
Retningslinjerne er udarbejdet lokalt af ledelsen på Lions Park Birkerød, og tager udgangspunkt i retningslinjer for 

besøg på plejecentre af 29.04.2020 fra Social og Myndighed Rudersdal Kommune.  



 

 

 

Der henvises i øvrigt til nedenstående vejledning og bekendtgørelse:  

 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Plejecentre/Vejledning-om-

forebyggelse-af-spredning-af-COVID-19-paa-plejecentre_-bosteder-og-andre-

instutioner.ashx?la=da&hash=68358D079B713821A4F312FC11B8A5A07797685A 

 

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-

corona/Forstaaelsesnotat-om-besoegsrestriktioner-paa-plejehjem-mv-og-sygehuse.pdf 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/371 
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