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Information om lempelse i besøgsforbud på plejecentre og 
ældreboliger i Svendborg Kommune 

 
Kære pårørende. 

 

Vi ved, at det har været en svær tid for mange, siden Styrelsen fra 

Patientsikkerhed 6. april 2020 udstedte et forbud mod besøgendes 

adgang til kommunale og private plejehjem, plejeboliger, aflast-

ningspladser og sociale bosteder. Beboerne og pårørende har helt 

forståeligt savnet kontakten til hinanden.  
 

Fra fredag den 01.05.20 vil det være muligt at genoptage besøg 
 på visse udearealer  

 efter telefonisk aftale med plejecentret omkring dato og 
tidspunkt. Der vil være begrænsninger i antal af besøgende 
under sundhedsmæssige forsvarlige forhold 

 

Besøg i Fritlæggende ældreboliger: 

I fritliggende ældreboliger hvor borgeren selv kan gå uden for, af-

tales besøget mellem borger og pårørende, men efter nedenstå-

ende forskrifter. 

Hvis der er behov for hjælp fra personalet til at følge borgeren ud, 

gælder nedenstående aftaler for bofællesskaberne. 

 

Besøg i Bofællesskaber (pleje-, demens- og gæsteboliger): 
Der skal aftales tid for besøg 

På XX på telefonnummer YY på hverdage mellem klokken 09.00 og 
15.00.  

 

Rammer for besøget 

 En beboer kan mødes med 2 af sine pårørende, og det skal 
være de samme 2 pårørende der kommer på besøg, så 
længe der er restriktioner.  

Derfor skal I i jeres familie træffe beslutninger om, hvilke 2 
pårørende der kommer på besøg, og orientere plejecentret 

om hvem det er. 
 

 Den pårørende skal telefonisk aftale besøget med plejecen-

tret. Dette for at sikre at der er den fornødne plads til de 
besøgende. Det gør det endvidere muligt at planlægge, at 

medarbejderne kan bistå beboeren med at komme frem og 
tilbage til det aftalte tidspunkt.  
 

 Pårørende skal være raske og uden symptomer på Covid-19. 
Derfor vil du som pårørende opleve, at plejecentret vil stille 

Svendborg, d. 30.04.20 



 Side 2 af 2 

nogle spørgsmål om symptomer på coronasmitte, når du 

ringer for at aftale mødet. Nogen synes måske at det er 
overflødigt, men vi gør det i forsøget på at minimere smitte-

risikoen, også for de øvrige beboere på plejecentret og med-
arbejderne. 
 

 Personalet vil hjælpe beboeren ud til det aftalte tidspunkt, 
og de vil hjælpe beboeren tilbage i egen bolig efter endt be-

søg 
 

 Mødet må vare op til en halv time 

 
 Der skal holdes to meters afstand mellem de besøgende, 

der må ikke være berøring, og I må ikke deles om fx mad 
og drikkevarer. 

 

 Du skal spritte hænder før og efter besøg. 

 

Undtagelser 

 Beboere som er sengeliggende eller hvor funktionsevnen 
ikke muliggør besøg på terrassen eller udearealer, kan gives 
tilladelse til besøg i boligen dog med behørig afstand og af-

tørring med sprit af hænder og overflader før og efter besø-
get. 

 Hos beboere, der er kritisk syge eller døende skal der gives 

adgang for pårørende til boligen. 

 

Vi er klar over at det ofte er i weekenderne I plejer at komme på 
besøg. På grund af smitterisikoen, må der ikke være så mange be-

søgende ad gangen, vi henstiller derfor til, at de, der kan komme i 
hverdagene, gør det og giver plads til dem, der kun har mulighed 
for at komme på besøg i weekenderne. 

 

Vi håber på denne måde, at vi alle kan hjælpe hinanden med at 

komme godt i gang med den længe ønskede genåbning.  

 

Der vil løbende komme yderligere information om genåbning af 

plejecentrene, og de muligheder der bliver i det. 

 

På forhånd tak for hjælpen 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kirsten Vie Madsen 

Ældrechef 


