Kontakt med boende på Solkulla
Besöksförbud på servicehuset Solkulla och lägenhet 1-3 på Hemgården gäller fortsättningsvis enligt
statsrådets direktiv under överskådlig framtid p.g.a. pandemiläget. Eftersom sociala kontakter är
viktiga för de boende är det önskvärt att de boende har möjlighet att kommunicera och umgås med
nära och kära trots besöksförbudet.

Telefon
Vi vet att många ringer flitigt. För dem som inte ringer till de boendes egna telefoner så ber vi att ni i
fortsättningen använder numret 0400157926

Besök utomhus
I takt med att våren framskridit och bestämmelserna möjliggjort besök utomhus har vi glädjande nog
noterat att många utnyttjat den möjligheten. Vi vill påminna om vikten av att iaktta säkra avstånd
även utomhus. Vi uppmanar gärna anhöriga att träffa de boende utomhus om vädret tillåter.
Fortsättningsvis gäller nedanstående anvisningar.
Anvisningar för besök utomhus
1. Kom gärna överens per telefon på förhand om besöket så hjälper vi den boende ut på
gården. Vissa tider kan personalen ha väldigt mycket andra uppgifter så mellan ca kl.13.0016.45 är en rekommenderad tid.
2. Två meters avstånd bör hållas mellan besökare och boende. Detta betyder t.ex. att man inte
kan promenera i armkrok, skuffa en rullstol, servera sin anhöriga kaffe, etc.
3. Vi utgår från att du avhåller dig från besök ifall du är sjuk.

Besöksrum
Äldreomsorgen har beslutat inrätta ett Covid-19-säkrat besöksutrymme inne på Solkulla.
Besöksrummet är planerat så att de boende på servicehuset skall kunna träffa sina nära och kära
inomhus på ett tryggt sätt bakom en plexiglasskärm. De boende sitter i det sk anhörigrummet och
besökarna i det sk vårdrummet. För att man skall kunna höra varandra bakom glaset har vi ett system
med mikrofoner och högtalare åt bägge hållen. Vi har styrt användningen av rummet till de tider då
personalen har tid att hjälpa till med användningen av det. För att besöksrummet skall fungera så är
det viktigt att de som vill använda sig av det följer anvisningar för det.

Anvisningar för besöksrum
1. Om man vill boka rummet bör det göras minst 1 h på förhand till personalen på tfn
0400157926 (eller 56225).
2. Rummet kan bokas för besök som infaller kl. 13.00-16.45. Besökets längd är maximalt en
timme. Man kan boka högst ett besök åt gången.
3. Kom inte på besök om du är sjuk eller i självkarantän!
4. Före besöket kontrollerar personalen att ljudutrusningen är påslagen.
5. Besökarna kommer på överenskommen tid in i besöksrummet via Nordlingska lägenhetens
altan (närmast helikopterplattan på Solkullas östra gavel).
6. Besökarna tvättar händerna före besöket i wc:n som finns i utrymmet.
7. Den boende kommer in i besöksutrymmet inifrån Solkulla och hjälps av personal.
8. När besöket är slut tillkallas personalen med larmsnöret som finns på väggen vid sängen. Det
går givetvis också att använda larmsnöret om hjälp behövs av personalen under besöket
9. När den boende har hämtats av personalen tvättar besökaren händerna och avlägsnar sig via
altanen.
Äldreomsorgen har samarbetat med Föreningen Vård i livet och Brändö Hemgårdsförening för att
förverkliga detta projekt.

