Ringe, 24. november 2020

Kære familie og pårørende
Fra tirsdag den 24. november 2020 åbner vi lidt mere op for besøg hos borgere, der bor på botilbud.
Socialministeriet har nemlig besluttet, at beboerne på landets botilbud nu kan få besøg i et besøgsrum inden
døre af sin nærmeste pårørende samt yderligere to faste pårørende – dog må der højst være to besøgende
på botilbuddet ad gangen.
Vi er naturligvis rigtig glade for den lille lempelse i myndighedernes regler for at besøge familie og
pårørende. Det er et lille lys for os alle i en ellers svær tid.

Sådan foregår besøgene indendørs
Det er beboeren selv, der vælger, hvem den nærmeste pårørende og de to faste pårørende, der må aflægge
besøg indendørs, er.

Sådan foregår besøgene, hvis du er én af de to faste pårørende
Hvis du er én af de to faste pårørende, skal du forud for besøget ringe til botilbuddet og aftale dato og tid for
besøget. Besøget foregår i et særskilt besøgsrum. Som besøgende bliver du vist direkte til besøgsrummet,
når du kommer.
Et indendørs besøg må vare op til 45 minutter og kan ligge mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 10:00 –
16:00. Grunden til, at besøget højst må vare 45 minutter, er, at vi skal have tid til at rengøre rummet
grundigt inden det næste besøg.

Sådan foregår besøgene, hvis du er nærmeste pårørende
Er du nærmeste pårørende kan du fortsat aflægge besøg i beboerens bolig. Disse besøg kan foretages uden
forudgående aftale og på både hverdage og i weekenden.

Besøg udendørs
Der er fri adgang til at besøge sine pårørende udendørs. Der er ingen regler for, hvor mange pårørende der
må komme på besøg hos en beboer på et botilbud, så længe besøget foregår udendørs.

Yderligere besøgsrestriktioner
For god ordens skyld gentager vi her de gældende besøgsrestriktioner:

Der skal bæres mundbind eller visir under hele besøget
I alle tilfælde gælder, at du skal bære mundbind eller visir under hele besøget – både indendørs og
udendørs. Hvis du selv har mundbind/visir, er du meget velkommen til at medbringe det, og ellers udleverer
vi mundbind på stedet.

Regler for de ansattes brug af mundbind
De ansatte på plejehjemmene skal bruge mundbind eller visir, hvis der blandt beboerne er borgere, der i
forhold til covid-19 er særligt sårbare for smitte.

Mulighed for hjemmebesøg
Der er mulighed for at tage sin pårørende med hjem på hjemmebesøg. Hvis I gør det, er det vigtigt at
overholde retningslinjerne for afstand og hygiejne, og helt grundlæggende være opmærksom på, hvor
mange og hvor tætte kontakter, jeres pårørende udsættes for.

Hvis der opstår en kritisk situation
Hvis der opstår en kritisk situation, er det fortsat tilladt at besøge den pårørende inden døre. Det kan fx være
et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person.
En kritisk situation gælder også besøg fra nære pårørende hos en voksen person med en sådan kognitiv
funktionsnedsættelse, at personen ikke kan forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og
dermed har et helt særligt behov for besøg. Besøgene aftales med botilbuddet.

Vi står klar til at hjælpe
I er som altid velkomne til at kontakte det enkelte botilbud, hvis I har spørgsmål til besøg eller andet. Vi gør
fra kommunens side alt, hvad vi kan, for at hjælpe til med at knække smittespredningen. Jeg vil også gerne
takke for jeres bidrag med at følge myndighedernes regler og anbefalinger, så vi ved fælles hjælp hurtigst
muligt kan vende tilbage til en normal hverdag igen.

Med venlig hilsen
Helle Vibeke Carstensen
Kommunaldirektør, Faaborg-Midtfyn Kommune

