Information om säkra besök på S:t Knut och Aspen
Det är en svår och annorlunda tid i samhället med rådande pandemi och vikten av att
skydda våra sköra äldre. Besöksförbudet är nu hävt men rutiner kring hur besöken ska ske
kommer att krävas då smitta och olika restriktioner i samhället fortfarande finns kvar.
Vi kommer därför inte att kunna återgå helt till hur det var innan pandemin kom utan vi
behöver hitta säkra sätt att arrangera besök i våra verksamheter för att skydda våra boende.
Vi har alla ett ansvar att minska smittspridningen enligt Smittskyddslagen som gäller i Sverige.
Därför är det viktigt att ALLA tänker på tre grundläggande saker för att följa lagen och
minska smittspridning:
•
•
•

Att du verkligen inför besöket känner efter att du är symtomfri, att du känner sig frisk
och stannar hemma vid minsta symtom.
Att under besöket hålla avstånd till andra boende och personal, samt att undvika
trängsel i samband med besöket.
Att hålla dina händer rena genom att tvätta med tvål och vatten alternativt använda
handsprit när du kommer till din närstående, under tiden du är hos din närstående och
när du lämnar din närstående. Hosta och nys i armvecket.

Dessa grundläggande förebyggande åtgärder gäller för alla som besöker boendet och det
är viktigt att vi alla följer dem.
Vi bevakar och följer Folkhälsomyndigheternas och Socialstyrelsens råd och direktiv i syfte att
förebygga och minska smittspridning i våra verksamheter. Anpassningar sker utefter de rutiner
som finns lokalt i kommunen samt rutiner som Smittskydd och Vårdhygien i regionen tagit
fram. Om en smitta skulle uppstå kan lokala direktiv om ev. restriktioner bli aktuella utifrån de
beslut som tas.
Säkra besök kommer att planeras och verkställas utefter de lokala förutsättningarna som finns
i verksamheten. Det kan därför förekomma olika rutiner som till exempel:
•
•
•
•
•
•
•

Att det finns en ansvarig för besöken på boendet.
Att besöken ska bokas i förväg för att inte för många personer ska finnas i våra lokaler
samtidigt.
Att antalet besökare är begränsat för att avstånd ska kunna hållas.
Var besöken ska ske, i den boendes lägenhet eller andra särskilt avsedda lokaler.
Checklistor för att säkerställa att besökare inte har några diffusa symtom.
Eventuell användning av skyddsutrustning som exempelvis munskydd.
Utifrån ett eventuellt behov av smittspårning kan notering i den boendes journal ske
om vem som varit på besök och när.

Vi behöver tillsammans hjälpas åt så att besöken arrangeras på ett säkert sätt och att
vi också tillgodoser den glädje som samvaro med nära och kära ger i mötet!

Tack för att du hjälper oss att skydda din närstående!

På S:t Knut och Aspen gäller följande lokala rutiner:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Besöket bokas in med personal på aktuell enhet.
Personal hämtar besökare nere vid entrén. Ring gärna när ni är på plats.
Använd handsprit som finns vid entrén, innan ni går in på enheten samt när ni
lämnar verksamheten.
Max två besökare i lägenhet för att avstånd ska kunna hållas.
Besöken genomförs i den boendes lägenhet.
Personal frågar besökare vid varje tillfälle om de är symtomfria.
Utifrån ett eventuellt behov av smittspårning kan notering i hyresgästens journal ske
och vem som varit på besök och när.
Vi har inga krav på att ni använder skyddsmaterial i form av munskydd alternativt Visir
men ser gärna att ni gör detta. Det är inget vi tillhandahåller men går att köpa på
vissa varuhus och apotek.
Om väder tillåter är utomhusbesök att föredra.

Kontaktuppgifter:
S:t Knut A1 040-42 57 89
S:t Knut A2 040-42 57 96
S:t Knut B1 040-42 57 99
S:t Knut B2 040-42 57 92
S:t Knut G1 040-635 43 09
S:t Knut G2 040-635 43 18
S:t Knut G3 040-635 43 13
S:t Knut G4 040-635 43 16
Aspen 040-42 57 71

Har du några frågor så kontakta Verksamhetschef
Christina Cavell
Helgfri vardag, tel: 040-42 57 90, 0790- 66 24 94

