Kan der komme restriktioner for besøg igen?
Ja, Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde kommunalbestyrelsen at
udstede midlertidigt besøgsforbud eller restriktioner for besøg, hvis det
bliver nødvendigt for at forebygge eller inddæmme smitte med COVID19.

Velkommen på besøg

Indgangsdøre:
Engen:

bolig 124 - 134
gå ind ved den nærmeste indgang ved Søvangsvej

Højen:

bolig 112 – 123
gå ind ved Højens indgang

Broen:

bolig 101 - 111
gå ind via Broens indgang

Krogen:

bolig 401 - 411
gå ind via Krogens bageste indgang ud mod brandvejen

Torvet:

bolig 201 – 211
gå ind via hovedindgangen

Svinget:

bolig 212 - 222
gå ind via hovedindgangen

Hjørnet:

bolig 303 - 313
gå ind via indgangen ved Stien gennem havelågen fra Mågevej – parker evt. på Mågevej

Stien:

bolig 314 - 323
gå ind via indgangen ved Stien gennem havelågen fra Mågevej – parker evt. på Mågevej

Sådan gør vi for at passe på hinanden
og
for ikke at sprede smitte med Covid-19

Søvangsgården

Fra d. 2. juli kan pårørende nu igen frit besøge beboere her på Søvangsgården, uden tidsbestilling og uden tidsbegrænsning. Beboerne må også
gerne forlade Søvangsgården, og I kan frit gå ture og tage på udflugt.
Dog skal I fortsat være opmærksomme på, at vise særlige hensyn, da beboerne på grund af deres høje alder, evt. kroniske sygdomme og generel
svækkelse har stor risiko for at få et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet
med COVID-19. Derfor vil vi bede jer om at følge disse henstillinger:



Kom kun på besøg, hvis du er helt rask. Du må ikke have symptomer på sygdom. Dette gælder alt fra forkølelse, ondt i halsen og
alment ubehag til muskelsmerter, tør hoste og feber. Du skal
have været uden symptomer i 48 timer inden besøget.



Hold så vidt muligt mindst 2 meters afstand mellem dig og din pårørende under besøget. Flyt evt. besøget udendørs, hvis ikke det
kan lade sig gøre inde i boligen.



Undgå så vidt muligt at røre ved ting. Det gælder særligt for fælles kontaktflader og håndtag, men fx også pyntegenstande.



Undlad så vidt muligt at gøre brug af toilet, vask, vand, kander
mm



Medbring meget gerne egen kop/krus/glas/tallerken/bestik til
kaffe/the/kage mv. Vi ønsker ikke risiko for kontaktsmitte til personalet efterfølgende



Gå til den hoveddør, som svarer til den bolig, din pårørende bor i
(se oversigten på bagsiden)



Ring på klokken eller på det telefonnr som er angivet på skiltet på
døren



Afvent at du bliver lukket ind.



Afsprit hænder som det første, når du ankommer, og igen når du
går. Der vil være sprit ved alle døre, men det vil være rart hvis I
evt. også tager jeres eget med.



Brug evt. mundbind. Der bliver stillet mundbind til rådighed for
de pårørende, der ønsker det.



Gå direkte til boligen, uden at røre noget.





Tænk på, at jo kortere besøget er og jo færre I er, jo mindre er
smitterisikoen.

Hold besøget udendørs eller i din pårørendes egen bolig.




Du / I må ikke tage ophold andre steder end i boligen, ligesom
der ikke må gås ture indendørs. Der må ikke tages ophold i de
fælles opholdsstuer eller i hall, spisesal, mødelokale mv.

Samtaler/møder med personalet og/eller ledere - udover et ”hej
og hvordan går det?” - bør ikke finde sted, uden at der er aftalt
tid og sted på forhånd.



Følg retningslinjerne for at forebygge smitte: Vask/afsprit hænder hyppigt og grundigt, host og nys i ærmet eller i et engangslommetørklæde, undgå kram, håndtryk, holde i hånd og kindkys.

