Information til besøgende

For at beskytte dig selv og andre mod smitte henstiller vi derfor til:

Kære pårørende
For at følge Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger skal antallet af
besøgende på hospice fortsat holdes på et minimum. Det betyder, at
kun de nærmeste pårørende kan komme på besøg.
På Anker Fjord Hospice kan patienterne få besøg af op til 10 forskellige
pårørende. Deres navne skrives på en tavle i lejlighederne.
2-3 pårørende kan komme på besøg af gangen. Herudover kan 1
pårørende være medindlagt. Der må aldrig være mere end 5 mennesker
i lejligheden af gangen, incl medarbejder og patienten. Medindlagte
pårørende skal være testet negativ for Covid 19, det samme gælder
besøgende.

Hvad kan du gøre
For at minimere smitterisikoen vil vi bede jer begrænse antallet af
besøgende, være opmærksom på egen adfærd, når I ikke er på Anker
Fjord Hospice samt respektere anbefalingerne om håndhygiejne og om
at holde 2 meters afstand til hinanden.
Har du symptomer, eller har du været i kontakt med nogen, som er
smittet med COVID-19, kan du ikke komme på Anker Fjord Hospice, før
du er symptomfri eller konstateret smittefri.
Til dig som er besøgende på Anker Fjord Hospice
Din indlagte pårørende har udpeget dig som nær pårørende, og du har
derfor fået mulighed for at komme som besøgende på Anker Fjord
Hospice.

• at besøg foregår på terrassen/altanen så vidt, det er muligt og vejret
tillader det.
• at du ikke møder op, hvis du har symptomer
• at du har fokus på at spritte/vaske hænder
• at hoste og nyse i dit ærme
• at holde 2 meters afstand til andre
• at du kun er her 2-3 timer og at du hjælper med at få luftet ud.
I lejligheden må der max være tre besøgende på samme tid, og
gerne fra samme husstand.
Tænk over, at din jakke, taske og telefon kan bringe smitte ind i
huset.
Så hæng derfor din jakke på knagen og stil din taske under knagen i
lejligheden.
Lad din telefon blive i din taske/jakke/lomme, når du er på besøg.
Undgå så vidt muligt fysisk kontakt med din indlagte pårørende.
Fællesarealer
Du er velkommen til at tage en kop kaffe eller the i cafeen - husk at
bære mundbind, spritte dine hænder inden du tager kaffen/theen.
Husk også at tørre termokanden af efter brug.
Kaffen drikkes i lejligheden.
Formiddagskaffe og øvrige måltider kan spises i cafeen.
Tak om du vil tørre stol og bord af med en serviet fra "de grønne
poser", når du har siddet i cafeen.
Vi er desværre nødt til at lukke alle fællesarealer og opholdsrum ned
for pårørende i denne tid.
Vi sørger for regelmæssig udluftning, samt hyppig og grundig
rengøring.
Vi beklager meget de nødvendige begrænsninger, der er i jeres
møde med Anker Fjord Hospice.

