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Besøksrom ved Steigentunet      29.04.2020 

 

Unntak fra besøksforbudet må avklares med sykehjemmet og omsorgsboligene. Det er 

opprettet et besøksrom, stua i 1 etg. på Steigentunet, hvor friske beboere ved sykehjemmet og 

omsorgsboligene kan ta imot korte besøk i begrenset omfang. Dette forutsetter avtale og at 

smittevernråd følges. Antall besøkende begrenses til et minimum. 

 

• Avtaler må lages mellom klokken 09.00 – 18.00, dagen før besøket skal gjennomføres. 

Dette gjøres ved å ringe til den avdeling den du skal besøke bor på. 

• Telefonnummmer til avdelingene er:  

Skjermet: 45496024/94135299, Korttid: 45212747/91121662,  

Langtid: 40600213/46944319, Omsorgsboligene: 94163917/94163197 

• Beboer og besøkende må være uten symptomer og ikke hatt nærkontakt med andre 

som har symptomer eller er smittet. 

• Besøkende som har avtale ringer til den avdelingen deres pårørende bor ved og melder 

sin ankomst.  

• Besøkende skal utføre håndhygiene før de går inn, holde minst en meters avstand til 

andre, gå direkte til besøksrommet og ikke oppholde seg i fellesarealer. 

Håndhygieneutføres også når besøksrommet forlates.  

• For å ivareta krav om avstand, tillater vi inntil 2 besøkende.  

• En ansatt vil være tilstede under hele besøket for å passe på at smittevernråd følges. 

Den ansatte må sprite av bord, stoler og dørhåndtak etter besøket. 

• Det er satt opp faste dager for hver avdeling.  

• Hvert besøk skal være korte og avgrenses til 20 minutter. 

 

Ukedag: Tidspunkt: Avdeling: 

Mandag Kl. 16-19 Skjermet 

Tirsdag Kl. 10-18 Langtid 

Onsdag Kl.16-19 Korttid 

Torsdag Kl.16-19 Skjermet/Korttid 

Fredag Kl. 10-19 Omsorgsboligene 

 

• Besøkende må skrives opp i besøksprotokoll ved hvert besøk. 
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Vi forholder oss til FHI, som skriver følgende om unntak fra besøksforbudet: 

«Unntak fra besøksforbud 
Unntak fra besøksforbudet må avklares med sykehjemmet, og antall 

besøkende begrenses til et minimum. 

Besøkende skal utføre håndhygiene før de går inn i sykehjemmet, holde 

minst 1 meters avstand til andre, gå direkte til beboer/besøksrommet og 

ikke oppholde seg i fellesarealer. Ved besøk hos beboer med bekreftet 

covid-19, bør den besøkende under veiledning av personell, ta på seg 

beskyttelsesutstyr som beskrevet nedenfor, før de går inn i beboerens rom. 

Håndhygiene bør utføres når beboer/besøksrommet forlates. 

Pårørende/samarbeidspartnere (for eksempel prest) med 

luftveissymptomer eller bekreftet covid-19, skal som hovedregel ikke 

besøke helseinstitusjoner. Unntak kan gjøres dersom beboeren ligger for 

døden og er på enerom. Besøkende må da benytte munnbind. Personell 

som oppholder seg i rommet med besøkende med covid-19, skal benytte 

beskyttelsesutstyr som beskrevet nedenfor.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mvh Anne Lise Dreyer, Leder sykehjem Steigentunet 
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