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Til besøkende på 
Løvenstadtunet/Løvenstadtoppen 

 Besøksreglene våre er justert 2.desember: 
Besøk må avtales på forhånd.  

Avtal tid for besøket og avtal ønsket lengde på besøket. 

Har dere ikke avtalt besøk på forhånd, men bare møter opp, da kan dere bli avvist dersom kapasiteten 
for besøk er utnyttet.  

 Max to – 2- besøkende til en pasient og max besøk til tre- 3- pasienter samtidig på hver avdeling. 

 Dere kan ta med pasient/beboer ut på gåtur/i rullestol, men bruk munnbind, når du ikke greier å 
holde en meters avstand. 

 Hold 1 meters avstand til bruker, dette er det viktigste tiltaket! Greier du ikke å holde avstand, så 
må munnbind brukes. 

Du kan ikke komme på besøk hvis du:  
 Er syk, kjenner symptomer på at du har sykdom/smitte i kroppen. 
 Har vært utenfor Norge de siste 10 dagene  
 Er i karantene  
 Har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist Covid 19  
 Du bør ikke komme på besøk dersom du har vært nærmere enn 1 meter i sosiale sammenhenger til 
personer over 13 år utover de du bor med de siste 10 dagene  

Under besøk 

 Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende (Ikke i 
omsorgsboliger 3.etg.(Bakgrunn er evt smitteoppsporing) 

 Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs. 

 Besøkende skal gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer.  
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 Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de 
besøker 

 Maks to – 2- besøkende samtidig, i den tiden du/dere har avtalt. 

 Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle 
forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte 
kontaktsmitte. 

 Dersom pasienter tas med hjem til sosiale sammenkomster (også i jul og nyttår, må pasienten i 10 
dagers karantene på eget rom ved tilbakekomst til Løvenstadtunet/Løvenstadtoppen.  

Det betyr at pasienten da ansees for å bidra til smitterisiko for andre pasienter og for personalet på 
avdelingen etter slike besøk. Vi fraråder besøk i hjemmet på det sterkeste. Det blir trist for pasienten 
de neste 10 dagene, og det er nesten en umulig oppgave å holde personer med demens inne på sitt 
rom. Grunnen er at de glemmer det vi sier og at de har vanskeligheter med å forstå situasjonen. 

 

            Grethe Lid 

             enhetsleder Løvenstadtunet 

 

             

   


