
Dette gjelder forr eeøk  åܖ Veøbe  y  ejje:�

Nesten alle pasienter ved Vestby sykehjem er vaksinerte, men ikke alle. Det er også få ansate som er

vaksinerte. Derforr :ܖ vi forrbøette :ed neøben øa::e ø:ittevernnlba  øor: ndligere.

Besøksregler gjeldende fra 10.02.2021

 Antall besøkende må begrenses tl å gjelde få nærkontakter, som i resten av samfunnet. Det 

oppfordres tl at det kun er nære pårørende som kommer. 

 Det tllates to besøkende samtdig.

 Frisk luft er bra – men for å begrense antall nærkontakter er det viktg å begrense besøk ut av

sykehjemmet.

 Munnbind skal brukes under hele besøket.

 KLEMMING: Det er tllat å klemme hvis både pasient og den besøkende er vaksinerte.

Videre gjelder, øor: ndligere;

• Alle besøkende møter ved hovedinngangen, for registrering i besøksprotokollen

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

smiterisiko).

• Besøk inne på sykehjemmet skal foregå på pasientrom, ikke i fellesarealer.

En besøksvakt følger besøkende direkte tl rommet der de må oppholde seg under hele besøket. 

Eter endt besøk ringer besøkende tl besøksvakt, som kommer og spriter av alle fater og følger 

besøket ut igjen.

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

• Hvis du har med mat bør alle utøre håndhygiene før maten serveres og inntas. Du som er på besøk

skal ikke bruke kjøkkenet i insttusjonen, og må ha med engangsservice selv.

Du kan ikke komme på besøk:

 De t første dagene eter at du har vært i utlandet

 Hvis du er i karantene/isolasjon

 Hvis du er syk

Generelle ø:ittevernregler fkr org under eeøk eb.

• Holde minimum én meters avstand. 

• Husk god håndhygiene både før, under og eter besøket

• Dersom du får covid-19-symptomer få dager eter du har vært på besøk, må du straks ta kontakt 

med oss, slik at du bidrar tl eeektv smitesporing.


