Kære pårørende.
Fra torsdag den 9. juli 2020 vil dørene til Birkebo igen være åbne og I kan frit komme og gå uden at ringe i forvejen.
Selvom vi oplever dalende smittetryk i samfundet, skal vi forsat passe på beboerne og på os selv.
Derfor vil jeg bed jer om at følge nedenstående.
Ved alle besøg gælder følgende anbefalinger:
Håndhygiejne
Besøgende skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller afspritte hænderne ved ankomst og efter besøget.
Besøgende skal også have god hoste og nyse etikette.
Hvis du ikke kan finde sprit, da kontakt personalet.
Kontaktpunkter
Besøgende skal undgå at skabe situationer med fælles kontaktpunkter, fx kaffekander, vandkander og krus, det
anbefales ikke at dele men bruge egne genstande.
Hvis I indtager mad og/eller drikke sammen, er det vigtigt at undgå fælles kontaktpunkter, dette kan undgås fx ved
at samme person skænker og serverer.
Afstand
Der holdes 2 meters afstand mellem beboer, besøgende og personale under besøget ud fra et forsigtighedsprincip.
Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås.
Der kan være særlige situationer, hvor det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, fx fordi beboeren
har svært ved at forstå anbefalingerne, eller hvis der er behov for fysisk omsorg i form af at holde i hånd eller give et
kram. I det tilfælde anbefales det at den fysiske kontakt er så kortvarig som mulig, og at man vasker/af spritter
hænder umiddelbart efter kontakten.
Kontaktdata
Vi har brug for besøgenes kontaktdata i tilfælde af et smitteudbrud.
Så del gerne dine kontaktoplysningerne, med os, hvis vi ikke allerede har dine kontaktdata. Vi har data på jer der
modtager nyhedsmails fra mig og jeg vil via mail informere om evt. udbrud og hvordan I som besøgende skal
forholde jer.
Der ligger blanketter på alle afdelinger.
Udfyld en blanket hvis du er ny gæst og aflever den i postkassen ved hovedindgangen. Blanketterne makuleres
efter 14 dage.
-Spørg efter post, vi eftersender ikke længere post, som vi gjorde under besøgsforbuddet.

Masser af hilsner fra
Lotte Hermansen
Forstander
E-mail: lot46@helsingor.dk
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