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Nyhedsbrev 30. april 2020 

 

Der er taget politisk beslutning om at åbne op for besøg udendørs, der er opstillet 

klare krav til besøgene, kravene er ikke opsat af Hareskovbo. Vi har nu haft 

besøgene i nogle dage, og mange er glade, positive og forstår situationen, men der 

er desværre også erfaringer, der giver anledning til dette nyhedsbrev. 

Vi beder om mere opbakning, støtte og forståelse for at det er forbundet med 

temmelig meget ekstra arbejde, at få det hele til at flaske sig, og at I bliver anvist 

den plads til besøget, som giver mest mening i forhold til hensynet til beboerne som 

helhed. Vi er meget glade for at byde jer velkommen, men den glæde kommer ikke 

før hensynet til at mindske risikoen for at få smitte ind i huset. 

Vi har på Hareskovbo valgt at bruge penge og energi på at sætte pavilloner op, så I 

kan sidde i tørvejr (det tiltag er vi alene om i Kommunen), desværre blæser de ned, 

så vi forsøger nu at sætte nye op i læ af huset, vi gør vores yderste og håber det 

lykkes. Der er dog ikke krav om overdækkede besøg. 

Hvordan kan du bakke op? 

Vi beder om at du sætter dig ind i reglerne, og er meget opmærksomme på, at din 

handlemåde kan være afgørende for om vi får smitte ind i huset. Man kan være rask 

smittebærer!  

Tusind tak, om du vil støtte op om reglerne – også selv om du ikke er enig. Hvis vi 

alle forsøger at være positive i en svær og underlig tid, så er vi aktivt med til at få det 

bedste ud af situationen til glæde for alle involverede. 

 

• Alle besøg skal være aftalt med en leder. Uanmeldte besøg er derfor ikke 

mulige. 

▪ Besøgene kan udelukkende aftales på hverdage mellem 10 og 13, men 

kan planlægges til alle dage mellem 10.15 og 17.15 

 

• Der skal være to meter mellem besøgende og beboeren, der er altså ikke 

mulighed for fysisk kontakt. 
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▪ Hareskovbo kan ikke ændre på om man kan høre eller se på den 

afstand, så du må som besøgende vurdere om din pårørende har glæde 

af besøget under de regler og begrænsninger der er. 

▪ Du er velkommen til at ringe og sparre med personalet i dagtimerne om 

hvorvidt beboeren er klar til et besøg under de nuværende vilkår 

 

• Der er ingen adgang indendørs, hverken i beboerens bolig eller andre steder 

på Hareskovbo (dette gælder også ved behov for et wc.) 

▪ Heller ikke dette kan diskuteres, da vi ikke må ændre det. 

▪ Hareskovbo har ikke indflydelse på vejret. Du må som besøgende 

vurdere om din pårørende har glæde af besøget under de regler og 

begrænsninger der er, og du må selv være påklædt til ophold i det 

aktuelle vejr. 

▪ Husk at vi kan kun hjælpe beboeren i det tøj der forefindes i boligen 

▪ Der må ikke ryges på Hareskovbos matrikel 

 

• INGEN ADGANG, hvis du føler dig det mindste sløj, dette gælder også ved få 

og/eller milde symptomer med fx hovedpine, hoste, ondt i halsen, ”mat i 

kroppen” eller naturligvis feber. Er du i tvivl, så bed om en senere tid til besøg 

for en sikkerheds skyld. 

Det personale, der hjælper beboerne ud til besøg, kender ikke nødvendigvis den 

konkrete beboer, men varetager blot funktionen som ”løber”, og skal sørge for flere 

kommer til og fra besøg. Du kan derfor ikke bruge besøgssituationen til at spørge ind 

til den enkelte, men er som sagt altid velkommen til at ringe til afdelingen eller 

sygeplejerskerne, hvis du ønsker at drøfte forhold omkring beboeren. 

 

Vi er ikke politibetjente, og ønsker ikke at være det, så jeg indskærper igen 

vigtigheden af, at du påtager dig dit ansvar som besøgende. 

Hvis du ikke allerede har gjort det, så tilmeld dig gerne som modtager af nyheder på 

hjemmesiden www.hareskovbo-gladsaxe.dk  

 

På vegne af ledergruppen 

Astrid Guldberg 

http://www.hareskovbo-gladsaxe.dk/

