Sammen for hverandre

Regler/rutiner for besøk på institusjoner i Tjeldsund
kommune f.o.m 13.05.2020
Etter en helhetlig vurdering av nåværende smittesituasjon i Tjeldsund, samtidig som vi
erkjenner beboerne og pårørendes ønske om å møte hverandre, er det besluttet å åpne opp for
noe besøk, forutsatt at smitterisikoen ved dette vurderes lav.
Samarbeid mellom pasient, pårørende samt våre ansatte er helt nødvendig for å sikre
forsvarligheten med denne besøksordningen. Besøksordningen evalueres fortløpende, og vil
bli tilpasset gjeldende smittesituasjonen lokalt og sentrale anbefalinger for ivaretakelse av
smittevern.

Generelle retningslinjer for besøk:
1. Alle besøk skal avklares med avdelingen i forkant, gjerne dagen i forveien.
2. Avdelingene lager en besøksplan som er en oversikt over når besøk kan mottas. Her kan
pårørende «booke» besøk, gjerne dagen i forveien.
3. Alle besøkende skal føre seg inn og ut av besøksprotokoll. Dette er for at institusjonene skal
ha oversikt over hvem som til enhver tid har vært på besøk (dette er viktig for eventuell
smittesporing)
4. Alle besøkende skal fylle ut egenerklæring ved første besøk. Egenerklæring leveres til
besøksverten som tar imot deg.
5. Besøkende med luftveissymptomer eller bekreftet covid-19, samt de som er definert som
nærkontakt eller i karantene etter utenlandsreise, skal ikke besøke institusjoner.
6. Generelle smittevernhensyn ved alle besøk:
•
•
•
•
•

Håndhygiene utføres rett før og etter besøk.
Det skal ikke forekomme fysisk kontakt mellom besøkende og beboer.
Besøkende må holde minst 1 meters avstand til beboer og ansatte.
Dersom besøkende kommer nærmere enn 1 meter fra pasienten, må munnbind
benyttes. Munnbind fås da av institusjonen.
Det er ikke mulighet for å ha ikke servering i forbindelse med besøket, heller ikke
medbragt mat/drikke. Gjelder besøk både inne og ute.

Besøk inne
1. Vi kan i nåværende situasjon gi mulighet for besøk inne av en pårørende en gang pr. uke for
hver beboer. Det kan være forskjellige personer fra gang til gang, så lenge det er nærmeste
familie.
2. Besøket kan vare inntil 45 min.
3. Besøk innendørs skal skje på eget besøksrom der det skal holdes minimum 1 meters avstand.
4. En besøksvert tar imot deg ved hovedinngangen. Besøksverten skal påse at;
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-

Besøkende utfører håndhygiene når de går inn på omsorgssenteret
Munnbind trenger ikke brukes under besøket da man holder avstand.
Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til pasienter og ansatte.
Besøkende skal gå direkte til og fra besøksrommet og ikke oppholde seg i fellesareal.
Når beboer har behov for rullestol for å komme til besøksrom, skal besøksvert trille
denne.
5. Etter hvert besøk rengjøres stolhåndtak, plexiglass, dørhåndtak med rengjøringsmidler eller
overflate-desinfeksjon.

Besøk ute
1.
2.
3.
4.

Besøk ute tilbys inntil en gang pr uke pr pasient.
Besøkende må holde minst 1 meters avstand
Besøk ute kan vare inntil 45 min.
Ute tillates 2 besøkende pr pasient, og dette kan være ulike personer fra gang til gang så
lenge det er nærmeste familie.

Ved besøk hos pasient med mistenkt/ bekreftet covid-19:
1. Besøk skal skje i isolat/rom hvor pasienten oppholder seg
2. Det skal være en besøksvert tilgjengelig under hele besøket. Besøksverten bør ta imot de
besøkende ved ankomst og sikre at alle:
• utfører håndhygiene når de kommer inn på institusjonen
• holder minst 1 meters avstand til pasienter og ansatte i institusjonen
• går direkte til og fra isolatet/rommet og ikke oppholder seg i fellesarealer
• utfører håndhygiene når de forlater isolatet
3. Den besøkende skal få veiledning av ansatte til og ta på seg følgende beskyttelsesutstyr før
de går inn i isolatet:
- Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
- Frakk med lange ermer
- Hansker
- Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

Ta kontakt med den aktuelle institusjonen for spørsmål eller avtaler.

Vennlig hilsen
Tjeldsund kommune

