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Lokal rutin för besök i särskilt boende under pågående
pandemi covid-19
Vi avråder från besök på våra äldreboenden Edsgärdet avd Östan/Nordan, Sunnan/Västan och
Hagalid avd Ängen.
Om det ändå är så att boende önskar ta emot besök gäller följande:

❏ Besökare ansvarar själva för att de är friska och symptomfria från förkylningssymtom
se Folkhälsomyndighetens information.
❏ Besök bokas alltid i förtid genom den enhet som önskas besöka, vi för besöksliggare
med anledning av ev behov av en smittspårning.
Östan Edsgärdet

Telefon: 0534 190 87

Nordan Edsgärdet

Telefon: 0534 190 88

Sunnan Edsgärdet

Telefon: 0534 191 86

Västan Edsgärdet

Telefon: 0534 195 12

Ängen Hagalid

Telefon: 0534 191 89

❏ Besökare ska följa FHM rekommendationer gällande, handhygien samt avstånd till
andra (minst två meter) mellan sig och den andra personen och använda munskydd
under hela besöket.
❏ Besökare vistas inte i enheternas gemensamhetsutrymmen utan hänvisas till boendes
lägenhet.
❏ Vi uppmanar våra boende i samråd med sina närstående att komma överens om att
besökare hålls i en mindre krets högst 1-2 olika personer med syfte att hålla sig till en
mindre krets och få fysiska kontakter som möjligt.
❏ Boende uppmanas att ta emot besök av högst 1 person i taget i sin lägenhet.
Anledningen är att undvika trängsel och kunna hålla avstånd.

För personal gäller:
❏ Att vi kommer överens med boende och dess besökare om tid för besök och tar ansvar
för att möta upp vid entré tilldela munskydd, uppmana till användning av handsprit
och visa vägen in till boendes lägenhet.
❏ Att fylla i besöksliggare per boende (datum, namn och telefonnr på besökare)

