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Information angående besök på särskilda boende för äldre 

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från 1 oktober.  

Även om besöksförbudet hävs så behöver vi gemensamt värna om de hyresgäster som bor på 

kommunens särskilda boenden. När du besöker din/dina anhöriga på något av våra boenden ber 

vi därför att du som anhörig respekterar de råd och rekommendationer som har upprättats utifrån 

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. 

Det är verksamheten som ansvarar för att besöken sker på ett säkert sätt. Med anledning av det 

kommer våra särskilda boenden även fortsättningsvis att ha låsta entrédörrar. 

Varje besökare har också ett stort ansvar att följa råd och rekommendationer för minskad 

smittspridning.  

 

För att besök ska genomföras på ett säkert sätt krävs: 

• Alla besök ska förbokas via respektive avdelning. 

• Besökare ska inte ha sjukdomskänsla, eller uppvisa några symptom på covid-19.  

• Det får endast komma två besökare per hyresgäst per besökstillfälle. 

• Uppgifter om besöksbokning kommer att sparas utifrån att eventuell smittspårning 

behöver utföras. 

• Du som besökare ska tvätta händerna eller använda handsprit i anslutning till besöket.  

• Besöken genomförs på anvisade platser med plexiglas. Besökare får inte vistas i 

hyresgästs lägenhet eller i andra utrymmen, utom i undantagsfall och då efter 

godkännande av enhetschef. 

• Håll avstånd under besöket, såväl till hyresgäst som till personal och övriga boende. 

• Besöken bör begränsas till ca 30 minuter. Det för att möjliggöra att så många 

hyresgäster som möjligt ska kunna ta emot besök.  

• Antalet samtidiga besök på ett särskilt boende kan komma att begränsas beroende på 

boendets förutsättningar. 

• Om besöket inte anses säkert ur smittspridningssynpunkt har verksamheten möjlighet 

att avsluta besöket. 

 

Vi hoppas att du känner dig välkommen trots gällande restriktioner. Tillsammans kan vi 

undvika risken för smittspridning och göra det bästa av situationen.  

Tack för att du tar ansvar och visar hänsyn till hyresgäster och personal på Sotenäs kommuns 

särskilda boende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Omsorgsförvaltningen, Sotenäs kommun 

Tvätta händerna ofta med tvål  
och vatten i minst 20 sekunder. 

Stanna hemma även om du 
bara känner dig lite förkyld. 

Är du 70 år eller äldre är det extra 
viktigt att du undviker platser där 
människor samlas och att du 
begränsar dina fysiska kontakter. 


