
Besøgsrestriktioner - Instruktioner til personalet 
Besøgsrestriktioner på plejehjem i Aalborg Kommune 
Det er blevet besluttet at indføre besøgsrestriktioner på alle plejehjem i Aalborg Kommune for at passe på 

sårbare beboere og skærme dem bedst muligt mod smitte med coronavirus.  Det betyder, at 

hovedindgangene aflåses og at besøgende oplyses om, at Aalborg Kommune kun tillader besøg på plejehjem 

til alvorligt syge eller døende. Besøgende opfordres i stedet til at tage kontakt via telefon eller computer.  

Besøgsrestriktionerne er en sikkerhedsforanstaltning vi indfører for at undgå smitte. Vi indfører 

restriktionerne som følge af Sundhedsstyrelsens anbefaling om at passe på og drage omsorg for sårbare 

borgere.   

Din opgave som personale 
Hovedindgangen aflåses. Plakat udfyldes med telefonnummer og sættes på hoveddøren.  

Din opgave bliver at oplyse den besøgende om, at Aalborg Kommune kun tillader besøg på plejehjem til 

alvorligt syge eller døende. Derfor skal du spørge ind til hvem den besøgende ønsker at besøge, når de ringer 

på dørklokken, eller ringer på telefonen.  

Hvis den besøgende ikke kommer for at besøge en døende eller alvorligt syg beboer, skal du bede om, at 

man i stedet tager kontakt via telefon eller andre kommunikationsmidler. Du kan lægge vægt på, at vi alle 

skal passe bedst muligt på beboerne, der er i en særlig risikogruppe for smitte på grund af helbred og 

sårbarhed.  

Inden den besøgende til en døende eller alvorligt syg beboer lukkes ind, skal du som personale vejlede om 

håndhygiejne. Alle besøgende skal sørge for ordentlig håndhygiejne (vaske hænder grundigt med vand og 

sæbe eller benytte håndsprit), inden de kan komme ind.  

Du skal samtidig give den besøgende besked om, at besøg kun foregår i beboerens egen lejlighed. Den 

besøgende skal derfor gå direkte til beboerens lejlighed – uden at tage ophold i fællesarealer. Dette gælder 

også, når den besøgende forlader stedet igen. 

 

Hurtig guide – 3 trin 
1. Giv information om, at dørene er låst for at passe på beboerne. Oplys om at Aalborg Kommune kun 

tillader besøg til alvorligt syge eller døende beboere. Anbefal at tage kontakt via telefon i stedet. 

2. I forhold til besøgende til en døende/alvorligt syg beboer, skal du vejlede i god håndhygiejne. Den 

besøgende skal vaske hænderne grundigt med vand og sæbe eller benytte håndsprit inden adgang. 

3. Informér den besøgende om at gå direkte til beboerens lejlighed – uden at tage ophold i 

fælleslokaler. 


