
BESØG 
pårørende på plejecentre 
og midlertidige pladser

Tryghed på trods af corona



På alle plejecentre i Randers Kommune er 
der mulighed for at besøge pårørende 
i trygge rammer. 

Vi passer på vores ældre borgere under coronakrisen. Det er en 
sårbar gruppe, hvor sygdom spreder sig hurtigt og er forbundet 
med større risiko. 

Det er lederen, der træffer beslutning om besøg og hvordan de kan 
foregå.  

Man er altid velkommen til at rette henvendelse til personalet 
eller lederen på de enkelte centre, hvis man er i tvivl om noget.  

BESØG UDENFOR
Alle plejecentre har indrettet mødesteder udenfor, hvor man som 
pårørende kan mødes med sine kære i trygge rammer. Det kan 
være i teltpavilloner, på overdækkede terrasser, i et orangeri, ved 
en campingvogn med fortelt eller andet. Man kan forhøre sig om 
mulighederne på de enkelte plejecentre. 

Hvis beboeren har interesse og mulighed for det, kan personalet 
hjælpe med at opsætte virtuelle møder; f.eks. via Skype, livecare 
eller facetime.



For at sikre sundhedsmæssigt trygge rammer, gælder følgende 
for møder mellem beboere på plejecentre, midlertidige pladser og 
pårørende.

• Mødet skal altovervejende foregå udendørs.
• Der skal holdes to meters afstand mellem beboeren og de 
 pårørende.
• Man skal begge vaske og spritte hænder umiddelbart inden og 

efter hvert besøg.
• Mødet må vejledende vare op til en halv time. (aftal med leder)
• Der kan højest deltage to pårørende ad gangen.
• Tid og sted aftales med personalet inden mødet.
• Man må ikke komme på besøg, hvis man har symptomer på 

sygdom. 
• Host og nys i ærmet og undgå så vidt muligt at røre ved ting 

under besøg. 

BESØG INDENFOR
Besøg hos pårørende på plejecentre skal så vidt overhovedet mu-
ligt foregå på centerets udendørs faciliteter. 

Men hvis beboerens helbred eller de fysiske rammer forhindrer et 
besøg udenfor, kan beboeren udpege 1-2 FASTE besøgspersoner, 
som kan aflægge besøg i beboerens egen bolig indendørs. 

Uopsættelige besøg fra nære pårørende til en kritisk syg eller dø-
ende kan foregå indenfor i egen bolig. 

Hvis en beboer med nedsat kognitiv funktionsevne ikke kan forstå 
og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har 
et helt særligt behov for besøg, kan det efter aftale med leder fore-
gå indenfor i beboers egen bolig. Erhvervet mental svækkelse som 
fremskreden demens kan ikke alene være afgørende for tilladelse 
til indendørs besøg. 
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