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Mail sendt ud den 2. juli 2020 til primær kontaktperson. 
 
Kære pårørende 

 

I morgen den 3. juli er en glædens dag for os alle. Det er den dag hvor der bliver åbnet mere 

op for besøg hos jeres kære. 

Vi skal fortsat passe meget på vores svageste ældre og besøg skal fortsat foregå 

sundhedsmæssigt forsvarligt med alle gængse anbefalinger som fx håndhygiejne og afstand. 

Derfor har ledelsen på Falkenberg i første omgang valgt at 

 

 det fortsat er nødvendigt, at bestille tid forud for besøg 

 besøg fortrinsvis sker i tidsrummet kl. 13-17 

 bestilling udelukkende sker på telefon i tidsrummet kl. 13-15 

o Enhed 1.1 – 4928 1750 

o Enhed 2.2 – 4928 1752 

o Enhed 1.3 – 4928 1751 

o Enhed 2.4 – 4928 1753 

o Enhed 1.5 – 4928 1754 

o Enhed 2.6 – 4928 1755 

Besøg kan som udgangspunkt arrangeres hele døgnet, dog vil vi henstille til ovennævnte 

tidsrum i forhold til personaleressourcer. 

 

Personalet vil være til stede ved opstart af besøg, og medvirke til, at såvel beboer samt 

pårørende får sprittet/vasket hænder. I skrivende stund er hoveddøren fortsat låst og 

personalet vil afhente jer ved hoveddøren på aftalte besøgstid og følge jer direkte til beboerens 

bolig. Det er derfor vigtigt, at I overholder tiden.  

 

Besøget foregår udelukkende i beboerens bolig/altan/terrasse – den besøgende må IKKE 

opholde sig på fællesarealerne på nuværende tidspunkt. 

Der må max. opholde sig 4 personer inkl. beboeren i boligerne af hensyn til afstand. Der er 

ikke tidsbegrænsning på besøgets længde. Efter endt besøg skal den besøgende gå den 

direkte vej til hoveddøren. 

 

Vi henstiller til, at besøgende berører så få flader under besøget som muligt. Efter endt besøg 

spritter den besøgende selv kontaktflader af i boligen med desinficerende servietter, som vi 

stiller til rådighed på køkkenbordet i boligen.  

 

Hvis du allerede har bestilt et besøg til denne weekend er aftalen fortsat gældende, dog uden 

tidsbegrænsning. Bemærk venligst, at ønskes besøget ændret til beboers bolig skal enheden 

kontaktes i tidsrummet nævnt ovenfor. 

 

Det er fortsat nødvendigt, at INGEN pårørende kommer på besøg ved mindste mistanke om 

Covid-19 hos dem selv eller nære relationer, ej heller ved milde symptomer. 

 

Vi glæder os til at se jer igen. 

 

Vi håber på jeres fortsatte store forståelse og respekt for de retningslinjer, der fortsat gælder 

for jeres besøg på plejehjemmet Falkenberg. 

Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkomne til at rette henvendelse til teamlederne, helst 

pr. mail falkteamleder@helsingor.dk. 

 
Med venlig hilsen 
Plejehjemmet Falkenberg 
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