
 

Pårørendebesøg på Dag- og Botilbud Gefion 
Retningslinje under Corona 2020 

 
 
Hidtil er det lykkedes for Dag- og Botilbud Gefion at holde Corona helt ude. Ingen borgere eller ansatte er 
testet positive. Det er vores klare intention, at vi også fremover skal gøre vores bedste for at undgå, at 
Corona kommer til os. Derfor anbefaler vi, at ethvert besøg udsættes så længe som muligt. 
 

Imidlertid vil der fra tirsdag den 19. maj 2020 være mulighed for at pårørende kan besøge borgere på Dag- 

og Botilbud Gefion. 

 

Besøget skal foregå under følgende generelle retningslinjer suppleret med Gefions subjektive vurderinger og 

anbefalinger ift. den enkelte borgers grundlæggende forståelse for Corona-krisens smitterisiko, hygiejne og 

rengøring. 

 

I forhold til ”Kritiske situationer” gælder det fortsat, at Dag- og Botilbud Gefions ledelse kan dispensere for 

indeværende retningslinje.  

Generelle retningslinjer for besøg 
 

 Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, retningslinjer og bekendtgørelser skal overholdes. 

Herunder at besøg ikke kan finde sted, hvis besøgende føler sig syg eller har symptomer på corona. 

Hvis besøgende har været syge, skal vedkommende have været symptomfri i 48 timer inden besøg 

kan finde sted.  

 Afstandskravet på Dag- og Botilbud Gefion er fortsat 2 meter under hele besøget. Bosteder er udsat 

område.  

 Efter selvbestemmelse fra borger og dialog med pårørende/værge beslutter Dag- og Botilbud 

Gefions ledelse hvilken 1, men max. 2 faste besøgspersoner, der kan besøge borgeren. 

 Besøg i egen bolig er ikke muligt, da ingen borgere på Dag- og Botilbud Gefion har grundlæggende 

forståelse for smitterisikoen, hygiejnen og rengøringen. 

 Tidsrammen for varighed: I udgangspunktet så kort et besøg som muligt, dog max. 1 time. 

 Tidsrammen for hyppighed: I udgangspunktet så få besøg som muligt, dog max. 1 besøg om ugen. 

 Tidsinterval for besøg vil i udgangspunktet være i dagtimerne fra klokken 13-17. Enten klokken 

13:00, 14:30 eller 16:00. 

 Ethvert besøg skal være aftalt og koordineret med Dag- og Botilbud Gefions ledelse. Ledelsen skal 

kontaktes på hverdage indenfor normal arbejdstid (9-16) og senest 24 timer før ønsket besøg.   

 Besøg foregår i udgangspunktet udenfor i aktivitetscentrets have. Her vil der være mulighed for at 

benytte drivhuset eller en pavillon, hvor borde og stole vil være opstillet iht. myndighedernes 

retningslinjer.  

 Der kan max. være 2 borgere der får besøg på samme tid.  

(I enten drivhuset eller pavillon).  

 Der skal være mindst 30 minutters pause mellem 2 borgers besøg i hhv. drivhus og pavillon.  
 

Individuelle vurderinger fra Gefion om individuel borger 
 
Udover de generelle retningslinjer vil Gefions ledelse foretage individuelle vurderinger.  
 
At besøg kan finde sted, da:  
  
A: Borger kan holde afstandskravet (borgers kognitive færdigheder) 

B: Borgers trivsel under og efter besøget vil ikke påvirke arousalniveauet negativt.   

C: Borgers ledsager, hvis der ikke findes pårørende, kan besøge. 



D: Borgers besøg kan finde sted som gåtur i lokalmiljøet 

E: Borgers besøg kan finde sted som ”kommunikation over hækken” 

F: ... 

 
At besøg ikke kan finde sted, da: 
 
A: Borger ikke kan holde afstandskravet (borgers kognitive færdigheder) 

B: Borgers trivsel under og efter besøget vil påvirke arousalniveauet negativt.   

C: Borgers ledsager, hvis der ikke findes pårørende, kan ikke besøge. 

D: Borgers besøg kan ikke finde sted som gåtur i lokalmiljøet 

E: Borgers besøg kan ikke finde sted som ”kommunikation over hækken” 

F: ... 
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