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              Lions Park den 15.06.2020 
Ved alle besøg gælder følgende anbefalinger:  

 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. 

 Besøgende har, før besøget, sat sig ind i hvilke regler vedr. smitteforebyggelse, herunder de til 
enhver tid gældende hygiejneregler der skal overholdes under besøget.  

 
Håndhygiejne  

 Besøgende skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller afspritte hænderne ved 
ankomst og efter besøget  

 Besøgende skal have god hoste- og nyseetikette.   

 Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og beboeren 
vaske/afspritte hænder umiddelbart efter kontakten.    

Kontaktpunkter  

 Undgå at skabe situationer med fælles kontaktpunkter, fx kaffekander, vandkander og krus, 
tag gerne din egen kaffe med, så sørger vi for at beboeren tilbydes en kop kaffe fra 
plejehjemmet.     

Afstand   

 Der holdes 2 meters afstand mellem beboer og besøgende under besøget ud fra et 
forsigtighedsprincip.   

 Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås.  

 Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, fx fordi beboeren har svært 
ved at forstå anbefalingerne, anbefales det, at den fysiske kontakt er kortvarig, og at  

 man vasker/afspritter hænder umiddelbart efter kontakten. Det kan ligeledes overvejes, om 
den besøgende skal etablere en barriere i form af maske/visir.    

 
Særligt for besøg udenfor   

 Udearealer bør indrettes, så besøg kan gennemføres ved at holde afstand, have god mulighed 
for hygiejne og efterfølgende rengøring af kontaktflader (jf. ovenstående) 

 Der er adgang til håndsprit ved udebesøg. Det anbefales at benytte håndsprit før, under og 
efter besøget. 
 

Særligt for besøg indenfor   

 Besøg gennemføres i udgangspunktet i beboerens bolig og hvis hensynet til smitteforebyggelse 
generelt tillader det.     

 Adgang til beboerens bolig sker gennem boligens terrassedør 

 Besøgende skal så vidt muligt undgå at berøre kontaktpunkter/overflader i beboerens bolig. 

 Når besøget er slut, forlader den besøgende straks stedet så vidt mulig uden at berøre 
kontaktpunkter.    

 Besøgende skal så vidt muligt undgå at røre ved genstande i beboerens bolig  
 

Se i øvrigt:  SST’s retningslinje: Smitteforebyggelse-besoeg-plejehjem-sygehuse. 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Plejehjem-sygehuse/COVID19--Smitteforebyggelse-besoeg-plejehjem-sygehuse.ashx?la=da&hash=3621F7E4C3CCEDD645E26086D4BE7F0A822ED41B

