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Alle hjemmene til Villa Skaar er stengt for pårørende og andre besøkende. 
Det kan gjøres unntak, dette må avtales med bestyrer for hjemmet. 

Dette gjelder ved unntak:

Besøksrestriksjoner

Ikke kom på besøk dersom du ikke føler deg frisk – ta heller en telefon, bruk Familynet. Det gjelder
uansett infeksjonssykdommer.
Ikke besøk våre hjem dersom du har vært utenfor Norge.
Ikke besøk våre hjem hvis du er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått
påvist Koronavirus.

Besøksregler for døende beboere på isolat med påvist covid-19 infeksjon

De som kommer på besøk må tilfredsstille kriteriene for besøk.
De som kommer på besøk må vaske/sprite hendene før og etter besøket.
Besøk skal være på beboeren sitt rom – ikke i fellesarealer
Pårørende må dusje og skifte til rene klær før de kommer på besøk
Pårørende møter opp utenfor hjemmet og møtes av en sykepleier som følger dem direkte til beboer
Pårørende må benytte smittefrakk, munnbind, hansker og beskyttelsesbrille dersom de besøker isolert
 beboer.
Sykepleier bistår/veileder for å sikre korrekt påkledning og avkledning av smittevernsutstyr samt
håndhygiene.

Besøksregler for døende beboere som ikke er smittet av covid-19

De som kommer på besøk må tilfredsstille kriteriene for besøk.
De som kommer på besøk må vaske/sprite hendene før og etter besøket
Besøk skal være på beboerens sitt rom – ikke i fellesarealer
Pårørende må dusje og skifte til rene klær før de kommer på besøk
Pårørende møter opp utenfor hjemmet og møtes av en sykepleier som følger dem direkte til beboeren
Pårørende må holde minimum 1 meters avstand fra andre beboere og helsepersonell på hjemmet

Utskrift foretatt 23.03.2020 08.34 Side 1 av 1


