Ringe, 16. september 2020

Kære familie og pårørende
Som I sikkert ved, er der lige nu mange borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, der er smittet med COVID-19.
Vores fornemste opgave er at tage hånd om udsatte borgere, som risikerer tilbagefald eller komplikationer,
hvis de bliver smittet. Derfor kommer der nu midlertidige regler for besøg på botilbud og plejehjem i
kommunen samt på rehabiliteringscenter Bakkegården. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har pålagt
os reglerne for at standse udbredelsen af COVID-19 og passe bedst muligt på alle borgere og medarbejdere i
kommunen.
De nye regler gælder fra og med i dag. Det vides pt. ikke, hvor længe de nye regler skal gælde.

Besøg foregår nu udendørs
De nye regler betyder, at alle besøg på botilbud, plejehjem og på rehabiliteringscenter Bakkegården som
udgangspunkt skal foregå udendørs.

Der kan vælges 1 person som ”nærmeste pårørende”
Der kan udvælges 1 person, som er ”den nærmeste pårørende” til borgeren. Hvis du er den nærmeste
pårørende til en beboer, kan du fortsat komme på besøg inden døre. Med ”den nærmeste pårørende”
forstås fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

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

Hvornår er der åbent for besøg?
På plejehjem er der besøgstid fra kl. 10:00-16:00.
På rehabiliteringscenter Bakkegården er der besøgstid fra kl. 10:00-14:45 og igen fra kl. 15:30-17:00.
På botilbuddene kontakter man det pågældende botilbud og aftaler tidspunkt for besøg.

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.

Vi står klar til at hjælpe
Hvis I har spørgsmål, er I som altid velkomne til at kontakte det enkelte botilbud, plejehjem eller
rehabiliteringscenter Bakkegården for hjælp. Jeg vil gerne på forhånd takke for jeres hjælp og samarbejde –
det kan virke urimeligt, at vi nu igen skal bede dem, der har mest brug for hjælp, om at være de stærke. Jeg
håber, at vi ved fælles hjælp hurtigt kan få knækket smittespredningen og vende tilbage til en mere normal
hverdag igen.

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

