Restriktioner pr. 20.05.2020 ved besøg på Morsø Bosteder
og Morsø Bofællesskaber
Ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger og bekendtgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet, er der
følgende besøgsrestriktioner på Morsø Bosteder, Lupinvej og Enggården samt ved bofællesskaberne,
Grønparken, Nørregade, Smallegade, Fuglsøparken samt Strandparken og botilbuddet Mågevej:
-

-

-

-

-

Der må som udgangspunkt ikke modtages besøg af pårørende indendørs i Morsø Kommunes
bosteder og i fælleshusene i Bofællesskaberne. Kun i tilfælde af definerede kritiske besøg jf. Socialog Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 610 af 13.05.2020.
Endvidere kan indendørs besøg aftales med leder/gruppeleder, hvor boligen har adgang udefra til
borgeren egen bolig, men besøgende må ikke benytte fællesarealerne.
Der må modtages udendørsbesøg på beboernes terrasser.
Udendørsbesøg skal aftales i forvejen med gruppeleder og kontaktperson, så personalet kan
forberede beboerne på besøget og kan være beboerne behjælpelige med at komme ud på
terrassen.
Besøget må være med max. 2 pårørende ad gangen.
Der skal holdes afstand, 2 meter mellem pårørende og beboere, og der skal ikke være knus eller
berøring.
Besøgene skal max. have en varighed på 30 min.
Hvis pårørende har kaffe mm med, skal dette indtages i engangskrus.
Der udpeges 1-2 faste besøgspersoner blandt nærmeste pårørende i samarbejde med borgeren.
Nærmeste pårørende kan være ægtefælle, samlever, slægtninge i lige linje, søskende, stedbørn og
plejebørn.
Vi henstiller også til at besøg af beboeren hos pårørende mindskes i videst mulige omfang.
Hvis en beboer pga. kognitiv funktionsnedsættelse ikke forstår, at vedkommende ikke må komme
hjem på besøg, og hvis personalet/gruppeleder vurderer, at restriktionen vil være til skade for
beboeren og dennes almene velbefindende, så laves der aftale med gruppeleder om, hvornår og i
hvilket omfang besøget skal være.
Nogle beboere kan i særlig grad have brug for kontakt og omsorg fra deres nære pårørende.
Andre beboere kan være særligt udsat for den smitterisiko som et besøg på familien kan medføre.
Behovet for besøg vurderes individuelt.
Efter besøg hos pårørende skal beboere, efter hjemkomst til bostedet, skifte tøj og dette vaskes af
hensyn til smitterisikoen for medbeboere.

-

Det er vanskelige balancer som bedst håndteres med respekt om den enkelte beboer, dialog med
gruppeleder/leder, personale, beboer og pårørende og hvor der samtidig tages hensyn til øvrige
beboeres risiko for COVID-19.

-

Derfor vil vi altid i første omgang henstille til udendørsbesøg og gåture eller brug af digitale
kommunikationsformer såsom Face Time, Skype, telefonsamtaler osv.

