
 

 

Informasjon til pårørende  

Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Villa Skaar var tidlig ute og stengte våre 

sykehjem for besøk. Beboere på sykehjem er en meget sårbar gruppe, da flere har store og 

sammensatte helseutfordringer. Samtidig er de i en fase der kontakt med dere som pårørende er 

viktig. Dette tatt i betraktning, samt at samfunnet åpnes sakte opp igjen nå, ser vi fortsatt viktigheten 

av å holde våre hjem stengt for besøk. Vi vurderer at faren for smitte er kanskje større enn noen gang 

etter at Covid – 19 fikk sitt utspring i Norge.  

 

Elektronisk kontakt 

Vi ser at Familynet er mye benyttet i denne perioden, samt andre former for elektronisk kontakt. Vi 

setter stor pris på deres engasjement og evne til å tilpasse dere situasjonen ift. elektronisk 

kommunikasjon. Vi opplever og observerer at våre beboere setter stor pris på en hilsen fra sin familie 

og venner, samt å høre at de har det godt.  

 

Vi vil fortsatt oppfordre til denne typen kontakt i tiden fremover. I tillegg så kan du selvsagt ringe oss 

på telefon, og vi vil sette deg i kontakt med din nærstående. Vi kan også sette opp videosamtaler 

dersom dette er ønskelig. Gi oss beskjed i forkant, så ordner vi dette. 

 

Gaver m.m.  

Det er fortsatt ønskelig å begrense levering av gaver, varer og private gjenstander til hjemmene våre. 

Dersom det er behov for å levere noe, og / eller det er en spesiell anledning foretrekkes det da ting 

som kan sprites eller vaskes (glatt overflate eller vaskbar). Alternativ at tingen/gaven kan settes i 

«karantene» 1 døgn for den overbringes. 

 

Oppdatert informasjon 

På våre hjemmesider www.villaskaar.no har vi opprettet egne sider hvor vi informerer om hvordan vi 

arbeider i forhold til Koronaviruset, og vi legger daglig ut status i forhold til antall smittede beboere 

og ansatte i karantene. Vi har i skrivende stund fortsatt ikke hatt smitte på noen av våre hjem, og 

derav ønske som strenge tiltak for å beskytte våre beboere.  

 

Vi vurderer situasjonen fra dag til dag, og vil komme tilbake til dere så raskt vi ser at vi kan endre våre 

retningslinjer. E-poster sendes ut, som vanlig, hver søndag.  

 

Ta kontakt med bestyrer på hjemmet dersom det er ytterligere spørsmål.  

 

 

Sylling 04.05.20 

 

 

Richard Skaar Thorsrud 

Adm. Dir. 

 

http://www.villaskaar.no/

