
Rutiner vid besök 

Ring avdelningen för att boka tid för besök. Besök tas emot 
efter 13.00. Varje avdelning tar endast emot ett besök i taget. 
Detta för att vi ska ha kontroll över hur många besökare som 
vistas på avdelningen. 

Huvudentrén är låst. Ring på klockan så möter våra 
medarbetare upp och leder dig till din anhöriges rum. Inga 
besök får ske i allmänna utrymmen. Efter besöket leder 
personalen dig ut. 

Du ska vara frisk och inte ha några övre luftvägssymtom 
(snuva, halsont, feber, hosta). 

Max två personer får komma på besök hos den enskilde 
vårdtagaren. 

Håll avstånd. Sprita händerna före och efter besök.
Vi rekommenderar dig att bära besöksvisir. 2 M

Välkommen hit! Eftersom smittspridningen av covid-19 fortfarande pågår är 
vår viktigaste uppgift att skydda våra äldre. Gör det du med. 

Tänk på att respektera våra riktlinjer under ditt besök: 

Tänk på att rutinerna för besök kan komma att ändras. 
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