Bilag til påbud om besøgsrestriktioner
Følgende forudsætninger skal være opfyldt, hvis besøg skal gennemføres i et besøgsrum:

Forudsætninger

Afstandsforhold

Håndhygiejne

Rengøring

Værnemidler

Personale

Besøg af pårørende i et særligt indrettet besøgsrum inde på institutionens/plejehjemmets
matrikel
 Ledelsen bør have beskrevet i en retningslinje forholdene omkring et besøg, så personalet er i stand til at agere hensigtsmæssigt.
 Der må højst være 1 person pr. 4 m2 gulvareal i besøgsrummet.
 Max tre kendte besøgende i alt, altså den nærmeste pårørende samt yderligere to nære
pårørende, og max 2 ad gangen af hensyn til at minimere færden på fællesarealer af
udefrakommende.
 Besøgsrum indrettes, så det er muligt at holde 2 meters afstand mellem de besøgende
og beboeren.
 Synlig markering af rummets funktion og med regler for brugen af rummet.
 Under COVID-19 pandemien, bruges rummet kun til besøg, hvis der er besøgsrestriktioner på institutionen.
 Det skal være kortest mulig vej fra indgang til besøgsrum, såfremt det ikke kompromitteres af at skulle via arealer, hvor der opholder sig borger.
 Det skal være fysisk og synligt afmærket, hvor man må færden således, der ikke er
tvivl om for den besøgende, hvor denne skal gå.
 Optimalt bør besøgende efter aftale ekskorteres af plejepersonale/person fra institutionen fra en indgang til institutionen og til besøgsrummet.
 Der bør være tydeligt regelsæt for brug af besøgsrummet ophængt synligt for både besøgende, borgeren og personalet.
 Ved indgangen til besøgsrummet skal der være adgang til udføre håndhygiejne (håndsprit), og ved ankomsten anbefales personalet på stedet hjælpe de pårørende med information og instruktion i hånddesinfektion samt regler for benyttelse af rummet.
 Den besøgende opfordres til at berøre så få møbler, ting etc. under besøget i besøgsrummet.
 Der udføres håndhygiejne ved afslutning af besøget ved udgangen af besøgsrummet.
 Der rengøres overflader den besøgende og borgeren har haft kontakt med under besøget fx stole, bordflader etc. efter hvert besøg.
 Der vil ikke være adgang til toiletforhold under besøget
 Besøgsrummet skal udluftes efter brug.
 Besøgende skal ikke komme på besøg, hvis der er sygdomstegn foreneligt med
COVID-19.
 Besøgende skal anvende mundbind eller visir under besøget, jf. bekendtgørelse nr.
1533 af 28. oktober 2020.
 Der anbefales ikke handsker, som værnemiddel, da hånddesinfektion er en mere sikker infektionshygiejniske strategi.
 Personale skal være behjælpelige med at vise besøgende tilrette ved besøget.
 Personale skal være behjælpelig med, hvis borger ikke selv kan at instruere den besøgende i:
o korrekt håndhygiejne
o færden i besøgsrummet
o at det ikke er tilladt at forlade besøgsrummet og gå ud på fælles arealer
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