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Kære beboer – og pårørende – på plejecentre i Halsnæs Kommune 
 
Nu åbnes dørene for de pårørende til beboernes boliger på plejecentrene. 
 
Sundheds- og Ældreministeriet meldte i går ud, at der fra torsdag den 2. juli kan aflægges 

besøg såvel ude som inde, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges. 

 

Det betyder, at du som pårørende skal udvise særlig agtpågivenhed ved besøg i din næres 

bolig på plejecentret. 

Det hele handler fortsat om at undgå smitte på plejecentrene. Opstår mistanke om smitte, eller 

øget risiko for smitte på plejecentret eller registreres et forøget antal smittede i kommunen, vil 

Styrelsen for Patientsikkerhed atter kunne udstede forbud mod besøg. 

De fleste plejecentre lukker kun beboere og pårørende ind og ud via havedør/terrassedør ved 

besøg i en beboers bolig. Der er altså ingen adgang via de officielle døre. 

 

Til beboere og pårørende på Løvdalen - Akacien/Stokrosen. I lukkes ind/ud ad brandtrappen, 

og personalet skal kontaktes på 47 78 49 86 ved ankomst og afgang. 

Til beboere og pårørende på Løvdalen – Syrenen og Rosen. I lukkes ind/ud ad indgangen til 

afdelingen, og personalet skal kontaktes på det nummer, der står på døren ved ankomst og 

afgang. 

Øvrige beboere og pårørende på Løvdalen lukkes ind/ud via terrasse/haveindgang til boligen. 

 

Derfor er det vigtigt, at du som pårørende: 

 Undgår at færdes og berøre andre steder indendørs på plejecentret end i selve boligen 

 Anvender værnemidler som handsker og maske efter anvisning. De vil være 

tilgængelige i boligen 

 Kommer så få besøgende som muligt ad gangen, så afstandskravene ved besøg i 

boligen respekteres 

 Kun anvender det toilet, der forefindes i boligen 

 Spritter af de steder der er berørt under besøget – når besøget afsluttes 

Herudover gælder det uændret, at man som pårørende skal udvise forsigtighed herunder:  

 Være rask uden tegn på infektioner som feber, hovedpine, hoste, almen utilpashed, 

muskelsmerter mv. 

 Vaske hænder grundigt hjemmefra inden besøg og hænderne skal sprittes af og tørre 

helt i forbindelse med samvær 

 Beboerens hud må ikke berøres, men berøring må ske uden på tøjet 

 Der må ikke knuses, kysses og krammes – heller ikke selvom der bæres masker 

 1-2 meters afstand bør så vidt muligt altid overholdes. Det er selvfølgelig ikke muligt ved 

gåture arm i arm 
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 Personalets retningslinjer skal følges, idet der kan være situationer, der taler for særlige 

forholdsregler for beboere med særlige behov. 

 

Med ønsket om en god sommer  

Venlig hilsen 

 

 
 
Birgit Gundorph-Malling 
Chef for Sundhed og Ældre Ph.d. 
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