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Kære pårørende 

Dette er en information om, hvordan du skal forholde dig på 
Strandbakkehuset i forbindelse med COVID-19 pandemien.  

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 og personale, bedes antallet af 
besøgende begrænset. Det betyder, at kun de nærmeste pårø-
rende kan komme på besøg. 

Hvem der er nærmeste pårørende, besluttes af din indlagte på-
rørende. 

Vi beder dig være opmærksom på egen adfærd, når du ikke er 
på Strandbakkehuset samt respektere anbefalingerne om hånd-
hygiejne og om at holde afstand til hinanden. 

Vi opfordrer derfor til, at alle pårørende lader sig teste for 
COVID-19 minimum én gang om ugen. 

Har du symptomer, eller har du været i kontakt med nogen, som 
er smittet med COVID-19, skal du ikke komme på Strandbakke-
huset, førend du er symptomfri eller konstateret smittefri. 

Til dig som er besøgende på Strandbakkehuset 

Din indlagte pårørende har udpeget dig som nær pårørende, og 
du har derfor fået mulighed for at komme som besøgende på 
Strandbakkehuset. 

For at beskytte dig selv og andre mod smitte henstiller vi derfor  
til: 

• at du nyligt er testet COVID-19 negativ 

• at du bærer mundbind under hele dit besøg 

• at besøg er af så kort varighed som muligt 

• at besøg foregår på terrassen så vidt, det er muligt 

• at du ikke møder op, hvis du har symptomer på sygdom 

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

• at hoste og nyse i dit ærme 

• at holde 2 meters afstand til andre 

På stuen må der max være tre besøgende på samme tid, såfremt I ikke er 
fra samme husstand. Og husk afstand. 
 

Tænk over, at din jakke, taske og telefon kan bringe smitte ind i huset. Så 
hæng derfor din jakke på knagen og stil din taske under knagen. Lad din 
telefon blive i din taske/jakke/lomme, når du er på besøg. 

Undgå så vidt muligt fysisk kontakt til din indlagte pårørende. 

Du velkommen til at tage en kop kaffe fra bordet uden for Køkken-

alrummet - husk at spritte dine hænder, inden du tager kaffen. 

Sørg for omtanke i din kontakt til andre patienter og pårørende samt med-
arbejdere – især i fællesarealerne. Der skal være en afstand på 2. meter 
mellem dig og andre. 

Det er vigtigt, at I rydder op efter jer i køkkenalrummet, tørrer borde og sto-
le af med servietter i de grønne pakker, når I forlader rummet. 

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 på Strandbakkehuset 


