Corona-virus
Information om Diakonissestiftelsens skærpede retningslinjer
i forhold til besøg og ophold på Hospice under corona-krisen.
Folderen opdateres løbende (denne version 22. april 2021)

Kære gæst på
Diakonissestiftelsens Hospice
Vi vil med denne informationspjece
bestræbe os på at skabe klarhed
over, hvordan vi på grund af den
alvorlige situation med COVID-19

Diakonissestiftelsens
Hospice´s forholdsregler
for at minimere
smittespredning

imødekommer besøg af pårørende
på Hospice.

Patienterne kan få besøg af de
pårørende, som ønskes.

Vi følger sundhedsmyndighedernes
anbefalinger.

Børn er velkomne på et kort besøg
og skal være ledsaget af en voksen.

Da vore patienter er særligt
sårbare, har vi skærpede regler for

For at minimere smitterisikoen,

besøgende, og som pårørende har

må der max. være fem personer

du også ansvar for at være med til at

på patientens stue samtidigt.

forebygge smitte med COVID-19.
Når du som pårørende ankommer
•

Vi opfordrer alle pårørende til

til Hospice, vil du blive mødt af en

at lade sig teste for corona én

sygeplejerske eller sekretær, der

gang om ugen

viser dig vej.

Derudover er det vigtigt, at du følger

Du skal bære mundbind, afspritte

anvisningerne i denne pjece samt fra

dine hænder og gå direkte ind til

personale og ledelse på Hospice.

patienten.

•

Kom kun på besøg, hvis du er

Du skal opholde dig på patientens

rask

stue og kan benytte møblerne i

Overhold myndighedernes

fællesrummene, når personalet skal

retningslinjer med anvendelse

hjælpe patienten.

•

af mundbind, hyppig
håndvask/afspritning og

Det er muligt at opholde sig i

afstand

gårdhaven med patienten efter de
retningslinjer, der findes der.

Du er desværre nødsaget til selv at

Patienter der ønsker at gå en tur

medbringe mad og drikkevarer til

eller tage på besøg i eget hjem,

eget brug samt at anvende toilettet

anbefaler vi:

på patientstuen. Overnatning er
ikke mulig.

•

Hold to meters afstand til
fremmede

Patienterne kan nyde deres

•

måltider på patientstuen eller i
fællesrummet. Personalet anviser,

Vær kun i selskab med raske
mennesker

•

Undlad at tage ophold på steder,

hvordan man skal sidde sammen

hvor der er mange mennesker

med andre på sikker vis.

forsamlet

Vi henstiller til, at man som

Der er ingen regler uden

patient og pårørende altid holder

undtagelser.

to meters afstand til andre
patienter og pårørende. Det

Har du særlige behov, så kontakt

gælder både indenfor og udenfor.

personalet. Opstår for eksempel et
ønske om flere besøgende i patientens

Det er muligt for patienter og

sidste døgn, vil vi på et lægefagligt og

pårørende at benytte fællesrummet

ledelsesmæssigt grundlag vurdere, om

for at deltage i andagten om

det er forsvarligt at udvide antallet af

onsdagen, hvis afstandskravene

besøgende.

kan overholdes. Dvs. man kan sidde
sammen med sin egen pårørende

Med disse ord håber vi, at I trods

med mundbind og holde to meters

omstændighederne vil få en god tid på

afstand til de andre patienter og

Diakonissestiftelsens Hospice.

deres pårørende.

Du er som pårørende altid velkommen
til at rådføre dig med personalet.

Venlig hilsen
Personalet på Hospice
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