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        Nyhedsbrev 1. juli 2020 

 

     Vi må åbne mere op for besøg!  

 

 

Det er med stor glæde, at vi fra 2. juli 2020 åbner mere op for besøg. 

 

Begrebet ”faste besøgspersoner” bortfalder, for nu må vi åbne for, at beboerne må 

modtage de besøgende de ønsker. 

Corona er desværre ikke forsvundet så vi skal stadig hjælpe hinanden med at undgå 

at få virus ind på Hareskovbo. Vi forventer, at de besøgende naturligvis er særligt 

ansvarlige for at undgå smitte – ikke kun af hensyn til egne pårørende, men også for 

at beskytte øvrige beboere og personalet, der naturligvis ikke kan holde afstand til 

beboerne. 

Følgende regler gælder fra 2. juli. 

• Besøgene skal ikke aftales i forvejen 

 

• Kun indgang gennem hovedindgangen, hvor den besøgende ringer på. 

Personale kommer ned og byder dig velkommen.  

 

o du vil blive spurgt om du har symptomer på Covid-19 og du vil 
blive bedt om at afspritte dine hænder. Hvis du beder om det, 
udleverer vi et mundbind, som du så bærer under besøget. 
Når alt er i orden, følges du til beboerens bolig. Når besøget 
er afsluttet, skal du kalde på personalet ved at trække i 
kaldesnoren i boligen. Du bliver fulgt til hovedindgangen.  
 

• Det er ikke tilladt for besøgende at opholde sig på fællesarealer, det er derfor 

vi følger besøgende til og fra beboerens bolig. 

 

• Der er ikke åbnet i cafeen endnu. 
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• Særligt efter kl. 15 kan der være ventetid på at blive budt velkommen eller 

blive fulgt ud. 

 

Vi opfordrer til, at besøg så vidt muligt fortsat sker udendørs da smitterisikoen er 

væsentligt lavere udendørs, og det er måske også lettere at holde den anbefalede 

afstand.  

Selv om der stadig er få restriktioner og vi alle skal tænke os om for ikke at få smitte 

ind, så er vi tæt på normale tilstande og det er derfor en stor glæde igen at byde 

Hjerteligt velkommen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vegne af ledergruppen 

Astrid Guldberg 


