
             Granlunden den 20. maj 2020 

 
Kære besøgende til beboere på Bofællesskabet Granlunden. Velkommen  
 
Social- og indenrigsministeriet har givet mulighed for, at bosteder som Granlunden kan 
åbne op for midlertidige besøg for vores beboeres pårørende. Dette skal kunne foregå på 
en kontrolleret og sundhedsforsvarlig måde.  
 
Alle Granlundens retningslinjer og fastlagte rammer er udarbejdet efter 
sundhedsstyrelsens anvisninger såsom afstand, afspritning og god hygiejne m.v. Alle 
retningslinjer skal strengt overholdes, da vi ikke har haft tilfælde af Coronavirus på 
Granlunden, og det skulle vi gerne fortsætte med. 
 
Retningslinjer for midlertidig besøg på Granlunden 
 

 Beboerne har selv valgt 2 faste besøgsgæster 
 

 Besøgstid i hverdagene kl. 14-15 og i weekenden kl. 11-12 
 

 Der må maksimum komme to gæster på samme tid 
 

 Samme gæst(er) må maksimum besøge jeres pårørende én gang om ugen 
 

 Besøgstid bookes på forhånd mellem kl. 11-12 i hverdagene gennem ledelsen; 
Solveig 2224 7028 eller Helle 5183 8020 

 

 Besøget foregår udelukkende udenfor i den opstillede pavillon samt forhaven 
 

 Afstand mellem beboer og gæst(er) skal være minimum 2 meter, da Granlundens 
beboerne alle er i højrisikogruppen 

 

 Ved ankomst skal gæst(er) straks afspritte hænder. Der forefindes sprit, 
spritservietter og gummihandsker 

 

 Eventuelt forplejning aftales mellem beboer og gæst(er) på forhånd, og kun den, 
der f.eks. har medbragt en termokande, må røre den 

 

 Hvis der overrækkes genstande under besøget anvendes gummihandsker, og 
genstanden afsprittes inden aflevering 

 

 Der er fortsat adgang forbudt til Granlundens fællesarealer, så desværre er det ikke 
muligt at bruge jeres pårørendes toilet. 

 
 

Granlunden følger myndighedernes retningslinjer for besøg på bosteder nøje, og ved 
ændringer opdateres vores retningslinjer tilsvarende, se Granlundens hjemmeside 
www.botilbudgranlunden.dk. Hvis der opstår smitte eller mistanke om smitte på 
Granlunden, kan vi blive nødsaget til at begrænse eller helt lukke for besøg i en periode. 
 

 
De kærligste hilsner fra os alle på Granlunden.  


