
Information til pårørende – coronaretningslinjer

Kære pårørende,

Rigtig godt nytår til jer alle og en stor tak for den opmærksomhed I viser 
ved at følge anbefalingerne og retningslinjerne, når I besøger jeres 
nære på kommunens plejecentre, korttidspladser mv. 

Tilbud om selvtest
Vi opfordrer til, at du som besøgende benytter tilbuddet om at tage en 
selvtest inden et besøg. Du kan tage en test hjemmefra eller har 
mulighed for at få udleveret en selvtest ved henvendelse til personalet. 
Du skal selv kunne udføre testen, og vi anbefaler at dit mundbind 
forbliver på, indtil der er svar på testen.

Brug af mundbind eller visir
Der gælder fortsat krav om brug af mundbind eller visir for besøgende 
over 12 år. 
Brug af mundbind er ikke et krav i beboerens egen bolig, og beboerne 
er ikke omfattet af kravet om mundbind. Men hold gerne 1 meters 
afstand til de ældre for en sikkerheds skyld; ellers vil det være 
hensigtsmæssigt at anvende mundbind/visir. 

Fællesarealer
For at forebygge smitte appellerer vi til at bruge fællesarealerne mindst 
muligt og i stedet opholde jer i beboerens egen bolig.

Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd og god hygiejne
Når du kommer på besøg bedes du fortsat være opmærksom på de 6 
generelle råd:

 Bliv vaccineret
 Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 Hold afstand
 Luft ud og skab gennemtræk
 Vask dine hænder ofte eller brug håndsprit
 Gør rent – særligt overflader som mange rører ved
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Test af beboere ved smitte blandt medarbejdere og/eller andre beboere
Hvis en beboer eller en medarbejder får konstateret smitte med covid-
19, bliver der igangsat screeningstest blandt alle eller dele af beboerne 
afhængig af, hvor den smittede person har opholdt sig for at inddæmme 
smitte. 

Det vil være en stor hjælp, hvis du deler ovenstående informationer 
med resten af din familie og øvrige pårørende. 

Du er altid velkommen til at kontakte stedets ledelse for yderligere 
spørgsmål. 

Med venlig hilsen

Mette Overballe
Borgerforløb
Sundhedsfaglig konsulent
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