
 
 

Pressemelding 

 

Nå kan beboere få besøk av sine pårørende  

Dette gjelder beboere som ikke er smittet eller bor på en institusjon med smitteutbrudd. Besøk bør 

fortrinnsvis skje utendørs, men vi åpner også muligheten for å ta imot besøk på et eget besøksrom 

nær inngangen.  

Dørene vil fortsatt være låst på våre bosenter og sykehjem slik at det må avtales besøk på forhånd. 

På den måten har vi kontroll på hvor mange besøkende vi får samtidig. Her er kontaktinformasjon for 

å avtale besøk. 

Etterhvert som samfunnet åpner opp blir det ekstra viktig å passe på sikkerheten overfor 

risikoutsatte grupper, som eldre på bosenter eller institusjon. Her er derfor viktige rutiner som må 

følges ved besøk til beboere: 

• Besøk bør fortrinnsvis skje utendørs eller i eget besøksrom nær institusjonens inngang. 

• Besøksrommet vil bli tilrettelagt slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre. 

• Det vil være en ansatt (besøksvert) som tar imot de besøkende ved ankomst som sikrer at 
alle: 

o utfører håndhygiene når de går inn i institusjonen. 
o holder minst 1 meters avstand til beboere/pasienter og ansatte i institusjonen. 
o går direkte til og fra besøksrommet og ikke oppholder seg i fellesarealer. 

• Også ved besøk utendørs må alle utføre håndhygiene ved ankomst og holde minst 1 meters 
avstand til beboer/pasient og ansatte.  

• Når pasient/beboer har behov for rullestol, skal besøksverten trille denne. 

• Antall besøkende som oppholder seg i besøksrommet samtidig bør begrenses, slik at 
nødvendig avstand til andre kan opprettholdes. 

• Etter hvert besøk vil kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. rengjøres. 

• Dersom beboer ikke er mobil, vil det bli lagt til rette for besøk i beboerens rom. Pårørende 
skal da gå direkte til og fra beboerens rom og ikke oppholde seg i fellesarealet, samt holde 
minst 1 meters avstand til beboeren inne på rommet. 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/  

 

Generelle kriterier for alle besøk 

• Ikke kom på besøk dersom du ikke føler deg frisk – ta heller en telefon. Det gjelder uansett 
infeksjonssykdommer. 

• Ikke kom på besøk dersom du har vært utenfor Norge de siste 14 dager. 

• Ikke kom på besøk hvis du er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som 
har fått påvist koronavirus. 

 

 

https://www.stjordal.kommune.no/aktuelt/na-kan-beboere-fa-besok-av-sine-parorende.44425.aspx
https://www.stjordal.kommune.no/aktuelt/na-kan-beboere-fa-besok-av-sine-parorende.44425.aspx
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fhi.no%2Fnettpub%2Fcoronavirus%2Fhelsepersonell%2Fsykehjem-og-smittevern-mot-covid-19%2F&data=02%7C01%7CTove.Nervik%40stjordal.kommune.no%7C98d3b41cef6d44c217a608d7f27b6d05%7Ccbbbfbd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637244484229837007&sdata=6oe6Z%2BBg1ndwzZKYE%2B2vBKh%2FuhTERxhIywN3GsT6vbg%3D&reserved=0

