Styrelsen for Patientsikkerhed har sent fredag eftermiddag den 11. september 2020
påbudt Magistraten i Frederiksberg Kommune at udstede midlertidige restriktioner for
besøgendes adgang til bl.a. plejehjem for at forebygge og inddæmme udbredelse af
Covid-19.
Restriktionerne skyldes det stigende smittetryk i hele Storkøbenhavn.
Du har derfor begrænset mulighed for at besøge din kære på Betaniahjemmet fra lørdag
den 12. september.
De midlertidige besøgsrestriktioner består i, at
a. besøg som udgangspunkt skal foregå på udendørsarealer og
b. besøg på indendørsarealer kan ikke ske, med mindre
•
•

besøget sker på grund af, at beboeren er kritisk syg, akut syg eller
kognitivt meget svækket eller
den besøgende er nærmeste pårørende til beboeren

Som du kan læse i ovenstående, omfatter besøgsrestriktionerne ikke den nærmeste
pårørende til en beboer. Ved nærmeste pårørende forstås beboerens ægtefælle, faste
samlever, faste partner, barn eller barnebarn eller en af beboeren udpeget nærmeste
pårørende.
Der kan kun udpeges en nærmeste pårørende. Jeg tager som udgangspunkt, at
ægtefæller og tidligere samlever eller faste partner er den nærmeste pårørende,
medmindre jeg orienteres om andet. Hvis din kære på Betaniahjemmet ikke har en
ægtefælle eller tidligere samlever eller partner, skal du / I give mig besked om, hvem du / I
har udpeget som den nærmeste pårørende i samarbejde med din kære på
Betaniahjemmet.
Når du besøger din kære udendørs, kan I sidde ved de tre borde, som er stillet op ved
fugleburet, eller I kan gå en tur i området. Der er fri adgang til besøg udendørs, og du
tager blot et bord, når du ankommer. De områder, som er disponeret til beboere, der ikke
har besøg, må ikke bruges sammen med pårørende. Vi har desværre ikke så meget plads,
og det er vigtigt, at der også er områder, hvor beboere, der ikke har besøg, kan bevæge
sig rundt og opholde sig udendørs.
Når du ankommer til besøgsområdet via porten til gården, skal du kontakte den etage,
hvor beboeren bor.
1. sal: 3814 6967
2. sal: 3814 6971
3. sal: 3814 6976
4. sal 3814 6982

Alternativt kan I ringe på dørtelefonen eller kontakte den ansvarshavende medarbejder:
3814 6975.
En medarbejder fra etagen vil herefter hjælpe beboeren ned i besøgsområdet, så hurtigt,
som det er muligt. Hvis medarbejderne er optaget af opgaver, som de ikke kan gå fra, eller
beboeren ikke er klar til at modtage besøg, kan der være ventetid.
I bedes venligst følge hygiejnereglerne, som er sat fast på bordet, og hvor det fremgår, at
du skal spritte hænder, når du ankommer, og du skal tørre stole og bord af med
klorservietter, når besøget er slut. Afslutningsvis skal I spritte hænderne igen.
Hvis beboeren skal have hjælp til at komme tilbage i egen bolig, skal du kontakte etagen.
Beboerne har adgang til besøgsområdet via spisestuen.
Der er ikke mulighed for at købe kaffe og kage eller låne porcelæn, men du er velkommen
til at medbringe det selv.
Husk, at det vigtigste for at undgå smittespredning er at overholde afstandskravet
på 2 meter og sikre en god hygiejne ved at vaske eller spritte hænder
ofte. Herudover skal du hoste eller nyse i dit ærme, undgå kram og kys, røre ved så lidt
som muligt og lad være med at komme på besøg, hvis du har tegn på sygdom.
Reglerne for indendørsbesøg er uændrede.
Det betyder, at:
• 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.
• 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 må ikke opholde dig på fællesarealer eller hente mad og drikke i køleskabene
på etagerne.
• 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 det er nødvendigt at
anvende.
• Du kan desværre ikke låne porcelæn eller bestik, og det er ikke muligt at købe kaffe
og kage.

•

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

Besøgsrestriktionerne er foreløbig gældende til den 1. oktober 2020.

