
Dette gjelder for besøk på Vestby Sykehjem: 

Besøksregler oppdatert 11.11.2020 

 

Nye besøksregler fra 11.11.20 

Det er kun den nærmeste som kan komme på besøk.  

• Dette gjør vi for å begrense nærkontakter utenfor sykehjemmet og for å unngå å stenge 
sykehjemmet helt. 

Vi anbefaler at pårørende ikke tar med sine hjem 

• Vi kan ikke hindre pasienter å komme ut, og frisk luft er bra – men for å begrense nærkontakter er 
det viktig å ikke dra på besøk nå. 

Plikt til å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre, utover kortvarig 
passering 

• Som regelen nå er både for butikker og kjøpesentra, så gjelder det samme på sykehjemmet. 
 

Videre gjelder, som tidligere; 

• Du kan ikke komme på besøk 

• de første 10 dagene etter at du har vært i utlandet (gjelder alle land, både grønne, gule og røde. Også 
Norden og såkalt «svenskehandel»),  

• hvis du er i karantene / isolasjon  

• hvis du er syk (all sykdom, også forkjølelse) 

• Alle besøkende møter ved hovedinngangen, hvor personalet skriver besøkende inn i besøksprotokoll. 
Besøkskontroll er vi pålagt pga. smittesporing.  

• Besøkende må ha med eget munnbind, som skal benyttes under hele besøket.   

• Om været og temperatur tillater, gjennomfør besøket gjerne utendørs (f.eks. gå en tur -> mindre smitterisiko). 

• Ved besøk inne, skal dette være på beboerens eget rom.  
En besøksvakt følger besøkende direkte til rommet der de må oppholde seg under hele besøket. Etter endt besøk 
ringer besøkende til besøksvakt, som kommer og spriter av alle flater og følger besøket ut igjen. 

• Du har lov til å ha med gaver, blomster og lignende 

• Hvis du har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Du som er på besøk skal ikke bruke 
kjøkkenet i institusjonen, og må ha med engangsservice selv. 

 

Generelle smittevern regler før og under besøket. 

• Forsøk også å holde minimum én meters avstand til den du besøker. Det er uansett fint å unngå tett ansikt-til-
ansikt-kontakt.  

• Husk god håndhygiene både før, under og etter besøket 

• Ikke kom på besøk dersom du er syk, har luftveissymptomer eller er i karantene (enkelte unntak kan vurderes). 

• Dersom du får covid-19-symptomer få dager etter du har vært på besøk, må straks ta kontakt med oss, slik at du 
bidrar til effektiv smittesporing. 

• Besøkende skal ikke oppholde seg på sykehjemmets fellesarealer, som stuer, kjøkken, lenge i korridor. Ei heller på 
terrasser tilhørende stuene.  

• Foreløpig er ikke sykehjemmets aktiviteter som f.eks. konserter åpen for pårørende – dette pga. smittevernregler 
ved stor ansamling av mennesker. 

 

Mvh Vestby Sykehjem 


