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Besøksrestriksjoner og adgangskontroll vil kunne endres igjen dersom
smittesituasjonen for øvrig i samfunnet endrer seg, dersom det pågår et
smitteutbrudd i hjemmet eller andel smittede i nærområdet stiger.
Formål: Det er viktig å legge til rette for besøk, samtidig som det er viktig å unngå at besøkende fører med
seg smitte inn på hjemmene våre.
Ansvar: Bestyrer er ansvarlig for at reglene iverksettes og følges.

Før besøkende går inn på hjemmet
Informer pårørende om følgende;
Pårørende kan ikke komme på besøk hvis:
de er syke, dette gjelder uansett infeksjonssykdommer.
har vært utenfor Norge de siste ti dagene.
er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.
Pårørende eller andre som er
sannsynlig eller bekreftet med covid-19 kan i henhold til
covid-19-forskriften ikke komme på besøk i til våre hjem
Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) kan overholdes.
Besøk fra samme husstand kan fravike fra dette.

Rutiner for hvordan pårørende skal avtale besøk;
Villa Skaar Vestfossen: Ringe til hjemmet før besøk, vente utenfor til personalet følger pårørende inn
Villa Skaar Sylling: Avtale tid med bestyrer på forånd
Villa Skaar Frogner: Avtale tid med bestyrer på forånd
Villa Skaar Valstad: Avtale med bestyrer / faglig leder på forhånd
Villa Skaar Bøn: Avtale med bestyrer / faglig leder på forhånd
Villa Skaar Kajalund: Besøkstid kl 13:00 og 17:00, besøk utenfor disse tidspunktene må avtales på
forhånd med bestyrer
Villa Skaar Jevnaker: Avtale med bestyrer i kontortid på sms 91902286 eller mail
bestyrervsj@villaskaar.no
Utskrift foretatt 25.05.2021 12.35

Side 1 av 3

Under besøket
Det skal føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.
Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene og tar på seg munnbind ved ankomst
Dersom pårørende velger å ta av seg munnbindet inne på rommet anbefales det på det
sterkeste at de overholder 1 meter avstand til beboer under hele besøket, dersom beboer ikke er
fullvaksinert.
Pårørende som ikke er fullvaksinert skal til enhver tid beholde munnbindet på under hele
besøket
Besøkende skal gå direkte til besøksområdet, eller beboers rom, og ikke oppholde gå andre steder.
Pårørende kan kun benytte merket toalett.
Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker.
Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men
viktig å følge
generelle råd for håndhygiene , da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
Beboer skal utføre håndhygiene når de besøket er avsluttet

I etterkant av besøk
Alle felles berøringspunkter i området hvor besøket foregår må rengjøres eller desinfiseres etter
besøket.
Besøkende ska informeres om at de ved evt. symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking
etter besøk, skal opplyse om at de har vært på besøk på hjemmet som del av smitteoppsporingen.

Regler for besøk ift. terminal pleie
Besøksregler for besøk til 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 beboer sitt rom – ikke fellesarealer
Pårørende møter opp utenfor sykehjemmet og møtes av en sykepleier som følger dem direkte til
beboer
Pårørende må benytte smittefrakk, munnbind, hansker og beskyttelsesbrille dersom de besøker isolert
eller kohort-isolert beboer.
Sykepleier bistår/veileder for å sikre korrekt påkledning og avkledning av smittevernsutstyr samt
håndhygiene.

Besøksregler for personell med serviceoppgaver,
vedlikeholdsoppgaver, administrative oppgaver
Besøkende personell må tilfredsstille kriteriene for besøk
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Besøkende personell må vaske/sprite hendene før og etter besøk
Besøkende personell må, ved ankomst til sykehjemmet, til enhver tid benytte munnbind inne på
hjemmet
Besøkende personell må holde minst 1 meters avstand til beboere og andre ansatte

Utskrift foretatt 25.05.2021 12.35

Side 3 av 3

