Besøk på sykehjemmene Tønsberg

16.06.21

Besøk i og ut av kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør gjennomføres slik at risikoen for
smitte i institusjonen er minst mulig. En stor andel beboere på sykehjem er fullvaksinerte, men
risikoen for Covid-19 forsvinner ikke helt siden vaksinen ikke gir full beskyttelse hos alle.
Vi ønsker besøkende velkommen til sykehjemmene, under noen forutsetninger:
• Besøk til beboere som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19 bør som hovedregel
ikke gjennomføres, men det kan gjøres individuelle vurderinger.
• Besøkende med luftveissymptomer eller er i karantene, er bekreftet med covid-19 eller
sannsynligvis har sykdommen, bør som hovedregel ikke komme på besøk på sykehjemmet.
• Besøkende som reiser fra et område med høy lokal smitterisiko til et område med lav
smitterisiko, bør følge smittevernrådene for området med høyest smitterisiko. Dette gjelder
både ved besøk i og utenfor institusjonen.
• Det oppfordres til å følge med på gjeldende lokale og nasjonale anbefalinger
Vi ber om:
• Det er fortsatt påbud om munnbind i Tønsberg kommune.
• Alle besøkende bes om å skrive seg inn i besøksloggen i resepsjonen eller på avdeling, samt gi
beskjed til avdelingen ved ankomst. Det er ikke lenger behov for å avtale besøk i forkant, eller bli
hentet og fulgt opp i avdeling.
• På korttidsavdelinger ved Træleborg sykehjem, ber vi om at besøkende fortsatt tar kontakt med
avdeling per telefon ved ankomst.
• Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
• Besøkende bør holde minst 1 meters avstand, gjerne 2 meter, til den de besøker, ansatte og
andre beboere.
• Besøk kan gjennomføres på beboerrom, i fellesrom eller utendørs. Dette kan være ulikt ved
sykehjemmene pga lokalenes utforming. Beboerrommenes areal begrenser antall besøkende til 2
personer, i tillegg til beboeren. I fellesrom utenfor avdelingen kan man være flere, dersom
nødvendig avstand kan ivaretas.
• Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler,
men viktig å følge generelle råd for håndhygiene.
• Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.
Besøkende kan dessverre ikke benytte kjøkken i institusjonen.
• Hvis beboere har oppholdt seg utenfor institusjonsområdet, ber vi om at avdelingen informeres
slik at nødvendig smitteverntiltak og eventuell smittesporing kan ivaretas i etterkant. Nasjonale
og lokale smittevernråd bør følges.
Velkommen!

