
 

 

Kære familier og værger. 
 
Vi er glade for, endelig at kunne tilbyde besøg. I vedhæftede dokument kan I se, at det 
desværre ikke er alle, det kan lykkes med. Alle besøg skal foregå efter sundhedsstyrelsens 
retningslinjer, og det betyder at besøg er ikke muligt, hvis borgeren ikke kan holde 2 meters 
afstand. 
Det er begrænset til højst 2 familiemedlemmer, venner eller værge til den enkelte beboer. 
 
Ved kontakt til daglig leder afklares det, om det er muligt at arrangere et besøg. Og her 
aftaler I også, hvem der er de 2, der kan besøge.  
Det er nødvendigt at aftale tidspunkt for besøg, fordi det skal planlægges i bogruppen og det 
faktum, at der er flere der skal bruge samme sted til besøg. Medarbejderne følger beboeren 
ned til teltet/terrassen og henter igen. Vi er ikke til stede under besøget. 
 
Besøget foregår udenfor i et telt v. 6 og 8 eller en overdækket terrasse på 2H. 
Der er stole og et bord, så man kan sidde på hver sin side af bordet og holde afstand. 
Hvis jeres slægtning skal have hjælp til at spise og drikke, vil vi bede jer om IKKE at 
medbringe sådan til brug under besøget, fordi det jo vil betyde tæt kontakt. Hvis I har noget 
med, så kan det afleveres og så hjælper vi med det senere. 
 
Besøget kan vare ca. 1 times, af hensyn til de mange der gerne vil besøge – og rengøringen 
imellem besøgene. 
 
Tidspunkterne for besøg: 10.00-12.00, 13.00-17.00, 18.30-20.30. 
 
Kontakt til daglig leder mandag-torsdag 8-16, fredag 8-14. 
 
Kristi Himmelfartsdag undgår vi gerne opringninger, så aftal det onsdag eller tag kontakt igen 
fredag. Ved helt særligt behov for at aftale besøg på dagen kan der ringes til Merete – 
imellem 9 og 13. 
 
Hus 2H 
Lotte Kildebakke: 4611 3483 
 
Hus 6 
Anette Bagger: 4611 4948 
 
Hus 8 
Merete Slot Jensen: 4611 4969 
 
Enkeltmandsteam:   
Pernille Holm:  4611 4999 
 
Vi håber, at vi kan få det til at fungere – og ved godt, at nogle af jer bliver skuffede, fordi det 
ikke er muligt at etablere besøg i denne omgang. 
 
Jeg håber, vi snart får mere normale tilstande – så besøg her og hjemme hos jer bliver muligt 
for alle igen. 
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