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Information till boende och närstående – september 2020 
 

Hej,  

Välkomna in till oss igen! Den 1 oktober 

hävs det nationella besöksförbudet på 

landets äldreboenden och det känns 

fantastiskt att hälsa alla närstående 

välkomna till oss. 

Men smittspridning av coronaviruset 

sker fortfarande i samhället och 

tillsammans måste vi hjälpas åt och se till att besöken blir säkra och att 

viruset inte kommer in i verksamheten. 

Vi jobbar med att ta fram rutiner utifrån rekommendationer och föreskrifter 

från myndigheterna. Vi återkommer med detaljerna, men generellt gäller 

nedanstående: 

Vi vill gärna att ni informerar oss innan ni tänkte komma så vi inte blir för 

många i lokalen. 

• Är du sjuk, avstå från besök.  

• Var noga med att hålla fysiskt avstånd under ditt besök.  

- Håll avstånd till både medarbetare och andra personer som vistas i 

verksamheten. 

- Besöken sker i din anhöriges lägenhet.  

- Vi önskar att ni vistas i gemensamma lokaler så lite som möjligt. Det 

är för att andra som bor i verksamheten behöver kunna röra sig fritt.  

- Tänk också på att hålla avståndet till din närstående under besöket. 

För att det ska vara möjligt, se gärna till att ni inte kommer så många 

i sällskap samtidigt.  

• Håll god handhygien. Vid entrén till verksamheten finns information om 

hygienrutiner samt möjlighet för dig att tvätta händer med tvål och vatten 

och/eller handdesinfektion.  

• Använd munskydd under besöket. Liksom våra medarbetare ser vi gärna 

att du som besöker oss bär munskydd (eller visir) när du vistas på boendet.  

 

Ta gärna med dig ett eget, nytt munskydd.  

Det ska bli härligt att ses igen. Varmt välkommen!  

http://www.vardaga.se/sv/
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Aktiviteter och vardagsliv: Hösten är här, men det är fortfarande skönt ute. 

Perfekt för promenader och tillsamman har vi även inomhusaktiviteter bland 

annat sittgympa, träning på cykeln, sångstund och tipspromenad.   

Webbinarier En gång i månaden arrangerar Vardaga digitala seminarier, så 

kallade webbinarier. Det är olika teman varje gång och du kan också se 

genomförda webbinarier i efterhand. 

 

Klicka här för information om webbinarier 

 

Med vänlig hälsning 

Madeleine Wahlström 

Tfn: 076- 621 96 11 

E-post madeleine.wahlstrom@vardaga.se  

Verksamhetschef Villa Idun 
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