Information om säkra besök på Vigavägen fr.o.m. 210401
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 på minst 1,5 meter till personal och andra boende.
Att hålla dina händer rena genom att tvätta med tvål och vatten alternativt använda
handdesinfektion när du kommer till din närstående, under tiden du är hos din
närstående och när du lämnar din närstående. Kom ihåg att hosta 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 rutiner
som finns i Ystad kommun 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 var besöken sker.
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 Vigavägen gäller följande lokala rutiner:
• Som närstående ringer du till bemanningstelefonen 070-1628762 måndag-fredag kl. 8-15
och bokar besök (även för besök på kvällar och helger).
• Boende tillfrågas alltid om han/hon önskar besök innan överenskommelse om tid för
besöket görs.
• Alla dörrar är fortsättningsvis låsta. Du kommer till ytterdörren i receptionen. Händerna
tvättas och handdesinfektion används enligt anslag på toaletterna. Det finns munskydd om
du önskar använda ett under besöket i lägenheten.
• Du går utom till boendes uteplats. Personal öppnar altandörren inifrån lägenheterna.
• För tre lägenheter på Grön enhet saknas möjlighet att gå in via uteplats. Personal följer med
dig från receptionen till lägenheten. Munskydd måste användas på vägen till och från
lägenheten.
• Max 2 besök samtidigt per enhet så att personal har förutsättningar och kan säkerställa
besöket.
• Handdesinfektion för besökare finns tillgängligt i lägenheterna.
• Personal kommer hålla avstånd för att minimera risken för smittspridning vilket bl.a. innebär
att personal inte kommer att bjuda på kaffe. Ni får gärna ta med kaffe och fika. Det går att
beställa lunch i restaurangen som ni kan äta i lägenheten.
• Vistelse utanför lägenheten i de allmänna utrymmena är inte tillåtet för besökare. Ni får
gärna sitta på uteplatsen eller gå en promenad.
• Avstånd (1,5 – 2 m) i samband med besöket mellan besökare och personal.
•

När du tänker avsluta besöket ber du din närstående trycka på trygghetslarmet för att
personalen ska kunna torka av med ytdesinfektion efter besöket.

• Vid smittutbrott kan besöksförbud åter införas med kort varsel.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschef på telefon 070-1669732
under måndag-torsdag kl. 8-13,30 samt fredagar ojämn vecka kl. 8-13.30.
Tack på förhand för din förståelse för vårt arbete med att
skydda dig och din närstående från Covid-19!
Med vänliga hälsningar
Annika Sjöstedt, verksamhetschef & Personal på Vigavägen

