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VELKOMMEN TIL SØNDERVANG  

Besøgsrestriktionerne på Søndervang er ophævet   

Beboere på Søndervang kan igen få besøg – både indendørs og udendørs. De generelle 
infektionshygiejniske retningslinjer fra sundhedsmyndighederne skal dog stadig overholdes: 

• Pårørende må ikke møde op med symptomer på sygdom 
• Vask hænder ofte eller brug håndsprit 
• Host eller nys i ærmet – ikke i hænderne 
• Begræns fysisk kontakt – undgå håndtryk, kindkys og kram 
• Hold 2 meters afstand 
• Ved besøg inde, da gå direkte i bolig 
• Vær opmærksom på rengøring efter besøget, herunder kontaktflader  
• Hold afstand til personalet 

Søndervang stiller de nødvendige værnemidler til rådighed for besøgende i nødvendigt omfang. Det er 
fortsat kun nødvendigt for pårørende at anvende mundbind/visir hvis beboeren ikke kan håndtere at 
overholde 2 meters afstand. 

Medarbejderne vil være behjælpeligt med at vise korrekt brug af mundbind/værnemidler, hvis dette er 
nødvendigt at anvende. 

Der kan fortsat indføres besøgsforbud eller restriktioner lokalt, hvis: 

1. Der er konkret mistanke om smitte, eller konkret mistanke om øget smitterisiko for smitte blandt 
beboere eller medarbejdere på et konkret plejecenter,  

2. På baggrund af det samlede antal smittede i kommunen* 

*I det tilfælde, hvor en kommune har mere end 20 nye smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere inden for den 
seneste uge, skal Styrelsen for Patientsikkerhed foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for at 
udstede påbud til kommunalbestyrelsen om at indføre restriktioner for besøg. 

Den lokale ledelse på plejecentrene skal sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker 
under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at besøg gennemføres på en forsvarlig 
måde. 

Det er altid muligt med besøg i kritiske situationer og besøg fra for eksempel ægtefæller og andre 
nærmeste pårørende. 

Ved spørgsmål er du altid velkommen til at henvende dig til personalet. 

De nye regler er gældende fra den 2. juli 2020. 
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Reglerne for beboere og personale på Søndervang frem til september 2020 er fortsat:  

Den store spisestue er åben for beboerne i team1. Der må serveres for max. 30 personer af gangen.  

Der er åbnet for at der kan samles 10-12 personer i alt i Kulturværkstedet.  

Vi opfordrer til at man sidder med afstand i haven. Brug alle borde. Det er ikke muligt at serverer middag 
eller frokost i haven. 

Team1:  

• I spisestuen er der servering ved bordene.  
• I alt 30 personer må spise af gangen (der er normalt plads til 45-50).  
• Nogle enkelte beboere har valgt at spise i egen bolig – og ønsker at fortsætte med dette.  

Team2, 3 og 4:  

• Der spiser mellem 5 og 6 af gangen ved køkkenet og 4 beboere i dagligstuen.  
• Beboere i team2, 3 og 4, der ønsker det, får serveret i egen bolig. 
• Beboerne fra team 2, 3 og 4 er velkommen i haven, men kan kun tilbydes kaffe og kolde drikke, de 

øvrige måltider må indtages i de enkelte teams af hensyn til hygiejnen. 

 
Indkøb:  

Kiosken er åben: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet kl. 10:00 – 14:00. Fredag: lukket, men 
åben i weekenden fra 10:00 – 15:00.  

Alle opfordres til at holde afstand i kioskområdet og Gitte spritter af mellem hver kunde.  
 

Håndvask og rengøring:  
Alle har meget stor opmærksomhed på at holde afstand (2 meter) samt vaske og spritte hænder.  

Der er ligeledes stor opmærksomhed på rengøringen af kontaktflader. 
 
Endnu en gang tak til beboere, pårørende og personale for jeres store opbakning.  

Rigtig god sommer 

 

Lene Wichmann 
Forstander  


