
 

 

Rendalen kommune 
 HELSE- OG OMSORG   

 

 

Hei alle pårørende 
                                                                                                                                                 Otnes 07.10.2020 

Nå er høsten godt i gang. 

Vi har i skrivende stund fortsatt ingen som har testet positivt for covid – 19 i Rendalen. 

 

Det er besluttet å åpne opp ytterligere for besøk inne på Rendalen sykehjem og omsorgsbolig 

B, se retningslinjer under, disse skal følges! 

Viktig at vi alle er bevisste og husker på at Koronaen fortsatt er her. 

 

Retningslinjer for besøk ved Rendalen sykehjem og tilrettelagte omsorgsboliger (avd. B.) 

under Covid 19-pandemien gjeldende fra 07.10.2020 

 

Besøk skal fortsatt avtales på forhånd, i rimelig tid før besøket skal finne sted, med aktuell 

avdeling.  

De som skal komme på besøk må være friske. 

 

- Smitteverntiltak anbefalt av Folkehelseinstituttet videreføres 

o Håndhygiene 

o 1 meters regel 

o Følge veiledning for besøksvert 

- Besøk foregår inne på beboerens rom 

- Antall besøkende pr besøk: 2 personer. 

- Besøket skal ikke vare utover 1 time. 

- Det er personalet pr. vakt pr. avdeling som vil ha ansvar for å sikre at smittevernrutiner 

blir fulgt under besøket og være tilgjengelig for å veilede pårørende. 

- Det tilrettelegges for gjennomføring av besøk inne på pasientens rom el. Leilighet. 

Pårørende ledsages dirkete til beboers rom som skal benyttes.  

- Antall besøk pr. avdeling begrenses hvis behov, og det skal ikke være mer enn to 

beboere som har besøk samtidig - ansatte i avdelingen styrer dette. 

- Det utarbeides en kort veileder for besøkende. 

- Ved besøk hos terminale pasienter gjøres det avtaler og individuelle tilpasninger. 

- Denne informasjonen sendes til nærmeste pårørende. I tillegg legges det ut på 

kommunens nettsider. 

 

 

Kontakt for avtale om besøk: 

Avdeling B: 99 09 97 34 

Avdeling C: 47 47 16 11 

Avdeling D: 47 47 16 12 

Avdeling E: 47 47 16 13 

 

Velkommen på besøk        

Med ønske om en koronafri høst 

 

For helse og omsorg 

Berit Lillestu 


