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Nye retningslinjer for besøg på Lions Park Birkerød                                                         

                          15. september 2020 
 
Kære pårørende  
 
I dag har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt nye midlertidige restriktioner for besøg på plejehjem i  
flere kommuner bl.a. i Rudersdal Kommune.   
 
Restriktionerne træder i kraft straks. 
 

De midlertidige besøgsrestriktioner indebærer at: 
 
1)  besøg på plejehjemmet  skal som udgangspunkt foregå på udendørs arealer, dvs.  i 
haven, på terrasser eller altaner  
 
2) besøg på plejehjemmets indendørs fællesarealer kan ikke ske 
 
3) besøg i egen bolig kan ske i en kritisk situation 
 
4) besøg i egen bolig kan ske hvis den besøgende er nærmeste pårørende til beboeren. 
(Ved nærmeste pårørende forstås fx beboerens ægtefælle, faste 
samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn) 

 
Hvis du kommer på besøg ud fra ovennævnte, skal besøget fortsat gennemføres på forsvarlig vis og afvikles 
som følgende: 
 

 Kom kun på besøg hvis du er rask. 

 Alle besøg skal foregå sundhedsmæssigt forsvarligt, dvs. god håndhygiejne, hosteetikette, afstand, 
begrænsning af fysisk kontakt og undgå kys og kram.  

 Da der fortsat er besøgsforbud på plejehjemmets fællesarealer, betyder det at hoveddøren er  låst.  
Ring til afdelingen umiddelbart inden du kommer (**se nederst), så kan personalet være 
behjælpelig med at åbne terrassedøren for dig, hvis du opfylder kriterierne 3 eller 4 for besøg i 
bolig eller for at hjælpe beboere ud på terrasse eller altan.  

 Ved besøg i boligen har vi sat håndsæbe og papirservietter til rådighed ved køkkenvasken. Der 
anbefales fortsat god håndhygiejne før, under og efter besøg.  

 Når et besøg i bolig er slut, hjælper personalet beboeren med håndvask. 

 Er du som pårørende forhindret i at benytte brandtappen op til første sal, kan du lave en aftale om 
at blive hentet til besøg ved hoveddøren og blive fulgt ud af huset efter besøg.  

 For at vi kan være behjælpelige med besøget, henstiller vi fortsat til at det foregår på 
hverdage i tidsrummet kl. 12.45 - 17.00 eller 19.00 - 20.30 - lørdag og søndag i tidsrummet 
11-17 og 19-20.30 

 
Vi passer fortsat på vores sårbare beboere og derfor henstilles der til, at besøgene foregår 
sundhedsmæssigt forsvarligt og at der også tages hensyn til personalets sikkerhed. 

 
** telefon:   
afd. G:   46 11 26 20          afd. H:   46 11 26 30        afd. I:   46 11 26 40        afd. K:   46 11 26 50  
 


