29.05.20

Praktisk gjennomføring for pårørendebesøk i sykehjem,
gjeldende fra og med tirsdag 02.06.2020
-

-

Alle besøk avtales med ansvarsvakt på avdelingen og føres inn i besøkslogg.
Vi ønsker ikke besøk av pårørende som har luftveissymptomer eller er i karantene
Besøk kan enten gjennomføres ute eller på pasientens eget rom.
Besøk vil gjennomføres uten ansatt tilstede, varighet inntil 1 time.
Det kan være max 2 besøkende hos pasienten samtidig innendørs, dette for å sikre
at 1 meters regel kan overholdes. Når besøket skal være utendørs så tillates inntil 4
om gangen, men 1 meters regel må overholdes.
I første omgang har vi bestemt at det kun er voksne som vi ønsker besøk fra.
Årsaken for dette er at eldre er en sårbar og utsatt gruppe, og vi ønsker å se an
situasjonen en stund etter at skoler og barnehager nå skal driftes mer som normalt
fra og med 02.Juni
Håndvask eller desinfeksjon før og etter besøk gjelder både om besøket er innendørs
eller utendørs.
Man har lov å ha med gave og blomster til pasienten, medbrakt mat eller kaffe tillates
også. Vi ber om at det benyttes engangsutstyr til mat og drikke.
Pårørende hentes ved hovedinngangen og følges direkte til pasientens rom .Trengs
det hjelp til noe under besøket så må alarmsnor benyttes, ingen pårørende skal
ferdes i fellesareal.
Grunnregelen er 1 meters avstand innendørs og utendørs. Man kan holde i hånda til
pasienten – men unngå ansikt til ansikt (klemming)
Pårørende skal holde en meters avstand til alt personell og øvrige pasienter.
Alt av kontaktflater som pårørende har berørt må vaskes over av personal på
avdelingen, pårørende må derfor si fra hva dette gjelder før man går.
Pasienten må få hjelp til å vaske eller desinfisere egne hender etter besøk.
Det er greit for oss at pårørende går på tur med pasienten, betyr det å kjøre en
rullestol så må håndtak rengjøres godt i etterkant
Det er greit om pårørende ønsker å kjøre på biltur med pasienten
Såfremt pårørende eller pasient ikke har symptomer så trengs det ikke å benyttes
noe form for smitteutstyr
Dersom pårørende får covid19 symptomer få dager etter at man har vært på besøk,
må man si fra om dette til institusjonen slik at man bidrar til effektiv smittesporing

