6. november 2020

Besøg på plejehjem i Holbæk Kommune
Rammer for besøg – pt. gældende frem til d. 15. december 2020
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•

Besøg kan foregå i lejligheden af den ene nære kontakt som er udvalgt
Besøg af andre, ud over den nære kontakt, vil foregå udendørs via opsat telt.
Besøget kan finde sted i tidsrummet 10.30 – 15.00
Personale henter og bringer såvel beboer som den/de pårørende til teltet, mens den nære kontakt skal
ringe på og informere personalet om hvor de skal på besøg. Besøg i teltet er på max 2 pårørende pr
besøg.
Der skal være 2 meters afstand mellem borger og pårørende under hele besøget
Pårørende skal bære mundbind.
Pårørende og borger skal være siddende under hele besøget
Der må medbringes mad og drikke som kan indtages under besøget. Eget service skal medbringes og
tages med hjem igen. Mundbind kan i denne forbindelse fjernes kortvarigt
Håndhygiejne med håndsprit før besøg
Der vil blive sprittet af mellem hvert besøg i besøgsteltet samt i lejligheden. Det påhviler den pårørende
at tørre kontaktflader af efter besøget.
Ved symptomer forenelig med COVID 19 hos pårørende eller borgere, både nu og de seneste 48 timer,
vil besøget ikke kunne gennemføres.
Der skal bookes tid til besøget når det ikke er den nære pårørende– det enkelte plejecenter kontaktes
telefonisk for booking.
Besøgene fordeles, så flest mulige kan besøge deres pårørende.

Andre tilbud
Det er muligt at gå en tur en med beboere fra plejecentrene uden for plejecentrets matrikel. Det forudsættes
naturligvis at man som pårørende tager ansvar for at overholde de generelle anbefalinger i forhold til smitteforebyggelse i form af bl.a. afstand, hygiejne og særlig opmærksomhed på fravær af symptomer forenelig med
COVID-19.
Der skal ikke bookes tid til gåture, men det er nødvendigt at lave aftaler med personalet på afsnittet, som vil
sørge for at beboerne er klar til en tur ud i det blå.

Aftaler om besøg
For aftale om besøg i besøgsteltet kontaktes boenheden telefonisk.
Der kan bookes besøg fra tirsdag d. 10. november til besøg fra onsdag d. 11. november 2020

Stenhusbakken
Gang 1

72 36 57 55

Gang 2

72 36 57 65

Der er opsat 1 telt i haven.

Samsøvej
Stuen

72 36 97 01

Første til højre

72 36 97 06

Første til venstre

72 36 97 12

Anden til højre

72 36 97 16

Anden til venstre

72 36 97 22

Der er opsat 1 telt i haven.

Elmelunden
Afd.Tornved (Grøn)

72 36 56 65

Afd. Skarridsø (Grå)

72 36 56 77

Afd. Teglværket (Rød)

72 36 53 78

Afd. Friheden (Blå)

72 36 53 51

Afd. Bromølle (Gul)

72 36 53 77

Der er opsat et telt på parkeringspladsen.

Vi glæder os til at se jer
Venlig hilsen personalet

AKTIV HELE LIVET

