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TIL DEG SOM KOMMER PÅ BESØK  

 

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) smitter først og fremst via dråpesmitte og 

kontaktsmitte. Smittede personer er mest smittsomme tidlig i sykdomsforløpet, 

men kan også smitte én til to dager før de får symptomer. Viruset fører til 

sykdommen covid-19 som kan være alvorlig for personer som er i risikogruppene, 

spesielt eldre personer og pasienter med enkelte kroniske sykdommer. Våre 

pasienter er alle i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom dersom de får covid-

19. Smitteforebyggende tiltak må derfor gjøres for å redusere denne risikoen i 

størst mulig grad. 

Du som kommer på besøk må være frisk, uten symptomer på luftveisinfeksjon. Er 

du i hjemmekarantene eller i isolasjon pga Covid-19 kan du ikke komme på besøk. 

Du må holde god hånd- og hostehygiene under hele besøket. Vi ønsker at du utfører 

håndhygiene før og etter besøk, samt at du unngår å hoste eller nyse direkte på 

andre. Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken 

dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig. 

Du må holde minst en meter avstand til pasient(er) og ansatte. 

Du har ikke anledning til å oppholde deg i fellesarealer. 

Besøket må først og fremst foregå utendørs eller i besøksrom. Dette avtales med 

personalet i avdelingen før besøket. Det skal også avtales hvor lenge du skal være 

på besøk, besøket kan ikke vare mer enn en time.  

Dersom du har med mat eller drikke, skal alle utføre håndhygiene før 

maten/drikken serveres og inntas. Du må ha med engangsservise og 

engangsbestikk, dette må ryddes etter besøket av deg/dere. Det er ikke mulig å 

benytte avdelingens kjøkken. Personalet har heller ikke mulighet til å servere noe 

ved besøk. 

 For å sikre at smitteverntiltakene ivaretas, kan det kan i noen tilfeller være 

nødvendig at en ansatt er tilstede under besøket.  
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Dersom du i løpet av 48 timer etter besøket utvikler luftveissymptomer, ønsker vi at 

du gir oss beskjed om det. Dersom du testes for Covid-19 i etterkant av besøket, må 

du oppgi at du har vært på besøk i institusjonen.  

Avdelingen skal føre besøkslogg slik at det ved evt. utbrudd av covid-19 i 

avdelingen, kan utføres smittesporing. Navn og telefonnummer må derfor oppgis.  

Vi håper på forståelse for at disse generelle tiltakene må gjennomføres. Dette er til 

det beste for våre pasienter og nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre besøk 

ved institusjonen.  

På forhånd takk! 
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