Uge 24 - 2020

Kære alle
Så åbnes muligheden for at Granlundens beboere igen kan komme på
besøg hos deres pårørende. Dette skal foregå på en forsvarlige måde,
derfor får I som pårørende denne skrivelse som I kan beholde.
I skal alle hjælpe hinanden med at overholde sundhedsstyrelsens
retningslinjer med at holde afstand, ikke røre ved hinanden, vaske og
spritte hænder, hoste i ærmet og kun røre ved ansigtet med en serviet. Alt
dette for at passe på jer selv og hinanden.
 Granlundens beboere har mulighed for at besøge pårørende 2 gange
pr. uge
 Transporten frem og tilbage skal fortrinsvis være ved privat
afhentning eller med Flex. Offentlig transport må kun vælges som
sidste mulighed
 Afstand mellem beboer og pårørende skal være 2 meter, da alle
Granlundens beboere er i højrisikogruppen
 Ved ankomst og afgang - husk altid at vaske og spritte hænder.
Beboer medbringer egen sprit for en sikkerhedsskyld
 Vær opmærksom på grundig håndhygiejne under hele besøget og
undgå berøring
 Beboer skal ved hjemkomst til Granlunden:
o Gå ind af egen lejlighedsdør (hvis muligt)
o Gå direkte i bad og tage rent tøj på
o Spritte hænder af før de gå i færdes på fællesarealer af hensyn
til deres medbeboere og smittefare
 Vi gør opmærksom på at hvis du som beboer eller pårørende udviser
symptomer på coronavirus skal besøget aflyses
Granlunden følger myndighedernes retningslinjer for beboers besøg hos
pårørende, og ved ændringer opdateres vores retningslinjer tilsvarende. Se
Granlundens hjemmeside www.botilbudgranlunden.dk.
Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse
De kærligste hilsner fra os alle på Granlunden

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre
Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange
mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys.
Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Vask dine hænder tit
eller brug håndsprit

Undgå håndtryk, kindkys
og kram – begræns den
fysiske kontakt

coronasmitte.dk

Host eller nys i dit ærme
– ikke dine hænder

Vær opmærksom på
rengøring – både hjemme
og på arbejdspladsen

Hold afstand
- bed andre tage hensyn

sst.dk/corona

