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Nyhedsbrev 16. november 2020 

 

Vi kan med glæde fortælle, at Sundheds og Ældreministeriet har meddelt, at der er 

sket lempelser i forhold til besøgsrestriktionerne på plejehjem. 

I Gladsaxe Kommune betyder det, at vi har fået lov til at lave en ”besøgsstation” 

indendørs til hver afdeling.  

Vi laver besøgsstationerne i caféen, hvortil der for besøgende, alene bliver adgang 

fra caféens terrasse.  

Beboerne får nu mulighed for at udpege endnu to pårørende – ud over den 

nærmeste pårørende, der allerede er udpeget, og som må besøge beboeren i 

boligen. De to nære pårørende, der tilføjes kredsen af faste pårørende, kan alene 

besøge beboeren i besøgsstationen i caféen (eller naturligvis udendørs som hidtil). 

Det er som udgangspunkt ikke muligt at ændre valget af pårørende. 

Der må maksimalt være to af de udpegede tre pårørende, ved hvert besøg i caféen. 

De besøgende skal medbringe og anvende visir eller mundbind og holde den 

foreskrevne afstand. Der vil være håndsprit ved besøgsstationen. 

Det er naturligvis ikke muligt at aflægge besøg, hvis man har symptomer på Covid-19 

eller man har mistanke om, at man kan være smittet. 

Beboerne kan selvfølgelig fortsat modtage besøg udendørs af hvem de måtte ønske, 

ligesom beboerne kan tage ud af huset helt som de har lyst. 

 

I løbet af den 16 og 17. november vil der blive ringet til alle beboeres første 

pårørende med henblik på at få afklaret, hvem der skal være de to nye nære 

pårørende, der kan besøge beboeren i caféen. Det vil samtidigt være muligt at aftale 

besøg. 

Besøgsstationerne åbner på onsdag, den 18. november kl. 10 og vil fremover være 

åbne for aftalte besøg kl. 10.00 – 16.30. (16.30 er sidste besøgstid idet stationen 

lukker kl. 17.) 

Besøgene skal aftales i forvejen, det sker på hverdage (ikke weekender og 

helligdage) hos afdelingssygeplejersken mellem kl. 10 og 13 
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Det er ikke muligt at aflægge besøg på besøgsstationerne uden forudgående aftale.  

Som udgangspunkt er et besøg 30 min. Men det er muligt at bestille flere tider i 

træk, hvis der er ledigt; ligesom man kan aftale kortere besøg. 

 

Vi gør alt hvad vi kan for at 

opretholde ”det normale 

liv” på Hareskovbo. Vi 

hygger og fester, vi har 

levende musik og aktiviteter 

som vanligt; naturligvis 

under hensyntagen til alle 

forskrifter i forhold til at 

undgå smitte. Dette 

betyder, at vi indimellem 

tager caféen i brug ved 

arrangementer, så der vil 

være dage, hvor der ikke vil 

være muligt at besøge i 

caféen. 

Følgende datoer kan vi allerede melde ud nu 8. 21 og 24. december, er det ikke 

muligt at besøge i caféen.  

 

De nuværende restriktioner gælder til 15. december. Bliver de ophævet eller ændret 

orienteres alle naturligvis i nyt nyhedsbrev. 

 

Caféen er alene åben for take away salg ved døren. 

 

På vegne af ledergruppen 

 

Astrid Guldberg 


