Besök på Nockebyhöjden

2022-04-07

Personer som bor på särskilda boenden för äldre har en större risk att utveckla svår sjukdom om
de smittas med covid-19. Det är mycket viktigt att både minska risken för att smittan förs in på
boendet och att smittspridning inom boendet förhindras. Såväl verksamheten som besökare och
boende har ansvar för att möjliggöra detta genom att följa de allmänna råden från Socialstyrelsen
och de lokala rutiner som gäller på boendet.
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 2021-02-25, är det möjligt för personer på
särskilda boenden för äldre att ta emot besök i den egna lägenheten, eller utomhus. Det är
fortfarande viktigt att besökare håller avstånd, särskilt till andra personer på boendet, samt att alla
bibehåller god handhygien.
Region Stockholm anser att den nuvarande epidemiologiska situationen föranleder fortsatt
försiktighet vid besök på SÄBO och att nedanstående rutiner för besök fortsatt bör efterlevas för
att minska risken att smitta förs in på boendet.
Organisation av besök
Du som besöker boendet behöver se till att du:
• är symtomfri
• avvaktar med besök om någon i ditt hushåll har en misstänkt eller pågående covid-19
infektion eller om besökaren varit i kontakt med någon med covid-19 senaste 14 dagarna
• avvaktar med besök minst en vecka om du varit utomlands
• alltid bär kirurgiskt munskydd IIR utanför den anhöriges rum/lägenhet, men gärna under
hela besöket
• tvätta eller desinfektera händerna före och efter besöket samt före och efter användning
av munskyddet
• vistas om möjligt utomhus
• inte vistas i allmänna utrymmen inom boendet
• undviker kontakt med andra än sin närstående i samband med besöket
• meddelar tjänstgörande sjuksköterska om du dagarna efter besöket får symtom som vid
covid-19.
Vår rekommendation är att ni inte är fler än 2–3 personer som samtidigt besöker en
boende i dennes lägenhet.

Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen av covid-19.

