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Lokal rutin för besök till boende på Björkgården 

Vi ser fram emot att anhöriga/närstående åter ska kunna besöka sina nära och kära 

på Björkgården, men är förstås också lite bävande för att det kan blir en anstormning 

med besök till en början som vi får svårt att hantera.  

Vi uppmuntrar fortfarande till besök utomhus, men ring först och meddela! 

Våra fyra avdelningar, är ganska olika utformade och vi vill inte att anhöriga går in på 

dessa för att komma till boendes lägenhet, då man lätt stöter ihop med övriga 

boende och personal som vistas där. Istället vill vi använda oss av de två större lokaler 

som finns i anslutning till avdelningarna, Björkparken för Ängen och Gläntan och 

Kungasalen för Syrenen och Häggen. Här är det luftigt och gott om plats och vi vill att 

man bokar in sig på en viss tid, då vi hjälper den boende dit för att ta emot er! Vi 

skulle också uppskatta att ni inte kommer mer än två personer samtidigt till den ni 

ska besöka! 

För att göra det så säkert som möjligt för våra boende att ta emot besök av 

anhöriga/närstående, vill vi att man följer våra riktlinjer nedan, för allas trevnad och 

trygghet.  

• Om du har minsta förkylningssymtom – Kom inte hit! 

• Inför besöket, ring avdelningen och berätta när ni tänkt komma och hur 

många, så vi kan planera på bästa sätt, så att det inte blir flera besök till 

boende samtidigt! 

• Det kommer att finnas handsprit i lokalen som du förväntas använda, men 

respektera så långt det är möjligt vår önskan om att hålla fysiskt avstånd till 

boende och personal. 

• Skriv gärna något i boendes gästbok om att du varit här. 

Vi kommer att följa upp besöksrutinerna kontinuerligt och skulle vi få ett lokalt 

utbrott av Covid-19 kan rutinerna komma att ändras. 

Häggen 0392-142 95 

Syrenen 0392-143 95 

Ängen 0392-143 93    Ingela Gullstrand 

Gläntan 0392-142 99    Enhetschef  

 


