
 

 

Retningslinje for besøg på Strandhjem pr. 2. juli 2020 

 

Beboerne må nu få besøg såvel ude som inde, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.  Besøg kan 

foregå i et udendørs overdækket besøgsområde eller inde i beboernes egen bolig, Vi anbefaler 

udendørsbesøg, når det er muligt. Besøg og ophold i fællesarealer skal undgås.  

Ved besøg i beboerens egen bolig, får besøgende adgang direkte ind og ud af terrassedøren, dér hvor det 

er muligt. Hvis det ikke er muligt med adgang via terrassedøren, ledsages besøgende direkte til/fra 

nærmeste indgangsdør. På den måde undgår vi, at besøgende skal berøre kontaktflader, som f.eks. 

dørhåndtag, på Strandhjem. 

Besøgende opfordres til at opholde sig i et afgrænset område i boligen, og aftørre berørte overflader i 

boligen efter besøget.  Håndhygiejne udføres umiddelbart før og efter besøget. 

Besøget kan kombineres med en gåtur eller køretur. 

 

Strandhjem skal fortsat bidrage til at opspore COVID-19, såfremt der skulle opstå smitte på stedet. Derfor 

skal Strandhjem registrere, hvem der har besøgt eller afhentet beboeren. Derfor skal alle besøg og ture 

aftales og registreres af personalet. Dette sker ved at pårørende ringer til Strandhjem på tlf.nr. 74 44 13 75 

og aftaler hvornår de må komme på besøg. 

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal efterleves ved alle besøg. Dette betyder, at besøgende skal være helt 

symptom- og sygdomsfri og der skal være stor bevidsthed om smitterisici. Afstand på 1-2 meter mellem 

beboer og pårørende skal overholdes. All fysisk kontakt bør undgås. Både pårørende og beboere skal 

efterleve anbefalinger om god håndhygiejne samt at nys eller host sker i albuebøjningen eller et 

engangslommetørklæde.  

Personalet rengør kontaktflader i besøgsområdet med vand og sæbe eller sprit-klude efter hvert besøg. 

Personalet hjælper med at rengøre kontaktflader i beboerens bolig efter besøg, hvis de pårørende ikke kan 

gøre dette. 

Personalet kan udlevere mundbind og/eller handsker til pårørende, hvis det er vurderet at det er 

nødvendig for at besøget kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. 

 

 

Udarbejdet af Ann Kristin Granli den 2. juli 2020 på baggrund af meddelelse af tillæg til politisk godkendt genåbningsplan for 

besøg på plejecentre i Sønderborg Kommune af den 2. juli 2020. Retningslinjen er gældende fra 2. juli 2020, samt 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger Smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, 

klinikker m.v. 


