
 

 

 

 

 
 

   
  

2020-06-04 

Nu börjar vi med anhörigbesök utomhus! 
 

Hej,  

Besöksförbudet här på Sommarlustvägen har gällt ett par månader nu och vi 

påminns dagligen om hur påfrestande det är att inte kunna träffa nära och 

kära. Därför är vi otroligt glada över att åter kunna välkomna er till oss – om 

än på ett annorlunda sätt än tidigare.  

Från och med 2020-06-11 inför vi nämligen anhörigbesök på vår innergård. 

Här får du träffa din närstående på två meters avstånd, med en 

plexiglasskiva mellan er – efter att ha bokat en tid i förväg.   

 

 

 

 

Så funkar det: 

 

Du som anhörig är välkommen så länge du inte har symtom eller tecken 

på sjukdom. Har du haft symtom skall du vara symtomfri i minst 48 timmar 

innan ett besök är möjligt. 

 

Ni måste boka ett besök innan ni kommer, observera att besöket inte är 

bokat förrän jag bekräftat tiden.  

 

Vid avtalad tid stannar ni utanför grinden till personal kommer och visar 

er till anvisad plats. Vi kommer endast att ta emot besök på avsedd plast och 

ni skall hålla minst 1,5 meter avstånd. Ett plexiglas kommer att finnas 

mellan er vid besöket.  

 

Handdesinfektion skall användas innan och efter ert besök, detta finns vid 

in och ut passage. 

 

Besöken bokas genom att ringa Äldrepedagog Malin Hylén mellan 8-9 och 

13-14 på 0763-115801 eller mejla malin.hylen@vardaga.se.  

 

Observera att tiden inte är bokad för besök förrän den är bekräftad av mig.  
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Vid följande tider har ni möjlighet att boka en träff, avsedd tid är 

30 minuter. 

Tisdag – Fredag  

10:00-10:30 

10:45-11:15 

11:30-12:00 

13:00-13:30 

13:45-14:15 

14:30-15:00 

15:15-15:45 

 

 

 

 

Viktigt att veta och tänka på:  

 Ingen närvarande vid mötet får uppvisa förkylningssymptom. Det 

kan också finnas andra medicinska skäl som gör att mötet inte kan 

genomföras. Hälso- och sjukvårdspersonal hos oss avgör om din 

närstående har hälsan att mötas.   

 Mötet sker utomhus. Klä dig varmt och ta eventuellt med en filt om 

du är frusen.  

 Ni får maximalt vara två anhörig per boende hos oss. Husdjur är 

tyvärr inte tillåtna. Barn måste följa hygienriktlinjer följer med under 

vuxen besökares ansvar.  

 Det är inte tillåtet att gå över till andra sidan av mötesväggen. 

 Det är inte tillåtet att dela fikabröd eller annat med den närstående. 
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 Mötesvärden instruktioner och anvisningar ska alltid följas. 

 

 

Tveka inte att höra av er om ni har frågor.  

 

Varmt välkomna tillbaka!  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anders Nilsson  

Ander.nilsson@vardaga.se 

0763-097887 

Verksamhetschef, Sommarlustvägen  
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