Kære pårørende til Betaniahjemmets beboere
Styrelsen for Patientsikkerhed traf den 17.december 2020 afgørelse om at påbyde
kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune omgående at udstede midlertidigt restriktioner for
besøgendes adgang til alle plejecentre, for at inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom.
Det er en stor glæde for mig, at jeg nu kan orientere om, at Styrelsen for Patientsikkerhed d.d. har
givet besked om, at påbuddet ophæves med øjeblikkelig virkning. Det indebærer, at der nu er
adgang for alle besøgende på Betaniahjemmet. Der er ved beslutningen om ophævelse af
påbuddet lagt vægt på at mere end 80 % af beboerne på Betaniahjemmet er færdigvaccineret
mod Co-vid- 19 for mere end en uge siden, hvorfor fuld effekt af vaccinen antages at være
indtrådt.
Besøg skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde i henhold til Sundhedsstyrelsens
retningslinjer.
Det betyder helt konkret, at:
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•
•

•
•
•
•

•

Du ikke må møde op med symptomer på COVID – 19 sygdom. Du skal være symptomfri i
48 timer, før du kommer på besøg.
Du skal spritte hænder, når du er kommet ind i hovedindgangen, når du ankommer til
etagen, når du forlader etagen, og når du forlader Betaniahjemmet gennem
hovedindgangen. Herudover skal du bære mundbind, når du går gennem fællesarealerne.
Du skal undlade at bruge elevatoren, hvis det er muligt. Tag trapperne uden at røre ved
gelænderet.
Du skal huske at hoste eller nyse i ærmet – ikke i hænderne
Fysisk kontakt skal begrænses – undgå håndtryk, kindkys og kram. Hvis fysisk kontakt ikke
kan undgås, skal du vaske eller spritte hænder umiddelbart efter kontakten.
Du skal holde 2 meters afstand, når du opholder dig i boligen. Du skal anvende mundbind,
hvis din pårørende ikke kan håndtere at overholde 2 meters afstand. Betaniahjemmet stiller
værnemidler til rådighed i de situationer, hvor beboeren ikke kan håndtere at overholde
afstandskravet. Medarbejderne på etagen vil udlevere mundbind til dig i de situationer.
Medarbejderne vil være behjælpeligt med at vise korrekt brug af mundbind, hvis du har
brug for det.
Du må komme på besøg sammen med en anden pårørende. Der må maksimalt opholde
sig tre personer i boligen af hensyn til afstandskravet.
Du må ikke opholde dig på fællesarealer eller hente mad og drikke i køleskabene på
etagerne.
Du kan desværre ikke låne porcelæn eller købe mad og drikke.
Du skal, så vidt det er muligt, undgå at røre ved kontaktpunkter og genstande i din
pårørendes bolig. Hvis det ikke er muligt, skal du tørre berørte flader af, inden du forlader
boligen.
Du bedes lufte ud i boligen i cirka 10 minutter, inden du forlader den.

Herudover anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at alle besøgende får taget en kviktest
før alle besøg.
Vi glæder os alle til at møde jer igen, når I kommer på besøg.
Venlig hilsen
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