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Lokal rutin för besök i särskilt boende under pågående
pandemi covid-19

Vi behöver även fortsättningsvis ha kvar vissa smittförebyggande åtgärder för säkra besök på
våra äldreboenden Edsgärdet och avd Ängen Hagalid utifrån omtanke om varandra.

Vaccin mot covid-19 ger ett gott skydd mot sjukdom för den som vaccinerats. Det är
fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och
hur länge vaccinet ger skydd mot covid-19.

God följsamhet till basala hygienrutiner är grunden för att förebygga smittspridning. Såväl
verksamheter som anhöriga och boende har ansvar för att begränsa smittspridning och följa
de föreskrifter och allmänna råd som finns.

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och Smittskydd VGRs rekommendationer.

Vi förutsätter att du som besökare inte har några förkylningssymptom.

Som besökare ber vi dig att hålla en god handhygien, följ hänvisning till utrymmen där du
kan tvätta händerna, använd handsprit inför och under besöket hos oss.

Som besökare skall du använda munskydd under hela besöket. Munskydd finns tillgängligt i
anslutning till entré och enheten som du skall besöka.



Kontaktuppgift till:
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

För personal gäller:

❏ Att vi underlättar för boende så att säkra besök kan genomföras. Vi uppmanar
besökare till handtvätt och användning av handsprit. Vi delar ut munskydd och visar
vägen in till den boendes lägenhet för ett säkert besök.

❏ Vi serverar ingen mat och dryck till besökande utifrån vår rekommendation av
användning av munskydd under hela besöket.


