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Kære Pårørende 

For at forebygge spredning af COVID-19 følger vi Sundheds-

styrelsen og Region Midtjyllands gældende anbefalinger og ret-
ningslinjer. 

Vi gør os stor umage med at finde en balance og tilpasse jeres 
behov som pårørende og hensynet til personalets sikkerhed 
samt undgåelse af smittespredning. 
 

For at undgå at smitte patienter, familier og personale i Strand-
bakkehuset bedes antallet af besøgende stadig begrænset, og 
vi anbefaler derfor, at det primært er de nærmeste pårørende, 
der kommer på besøg. 

Videre er det vigtigt at du/I respekterer anbefalingerne om hånd-
hygiejne og om at holde afstand til hinanden. 

Oplever du/I symptomer, eller har du/I været i kontakt med no-
gen, som er smittet med COVID-19, er det vigtigt at du/I ikke 
kommer i Strandbakkehuset. Du/I er velkomne her igen, når du/I 
er symptomfri eller konstateret smittefri. 

Til dig som er besøgende i Strandbakkehuset 
For at beskytte dig selv og andre mod smitte af COVID-19 hen-
stiller vi til: 

• at du bærer mundbind under hele dit besøg 

• at begrænse antallet af besøg 

• at besøg er af så kort varighed som muligt 

• at du ikke møder op, hvis du har symptomer 

• at du har stort fokus på at spritte hænder, inden dit besøg 
og under dit besøg 

• at hoste og nyse i dit ærme og efterfølgende spritte hæn-
der 

• at holde 2 meters afstand til andre  

 

 

På sengestuen i familieenheden må der max være tre besøgende på sam-
me tid, såfremt I ikke er fra samme husstand. Og husk afstand. 

Du er velkommen til at tage en kop kaffe i Køkken-alrummet - husk dog de 
gældende hygiejneregler og at spritte dine hænder, inden du benytter kaf-
feautomaten. 

Sørg for omtanke i din kontakt til patienten, familien og de andre pårøren-
de og familier samt medarbejdere – især i fællesarealerne. Der skal være 
en afstand på 2 meter mellem dig og andre. 

Af fællesarealer er du/I velkommen til at benytte, Køkken-alrummet, Hjer-
terummet, Pusterummet, legepladserne mv. samt møblerne i de pågæl-
dende rum.  

Vær ligeledes opmærksom på, om et af rummene er reserveret til en an-
den familie – det vil stå på døren.  

Det er vigtigt, at I rydder op efter jer, når I forlader rummene. 

Vi sørger for regelmæssig udluftning, samt hyppig og grundig rengøring. 

 

Vi beklager meget de nødvendige begrænsninger, der er i jeres møde med 
Strandbakkehuset  

Det er dog nødvendigt, at alle respekterer retningslinjerne, idet vi er for-
pligtet til at passe på os selv og hinanden. 

 

Med venlig hilsen 

Ledelsen i Strandbakkehuset  


