
 

     2020-06-04 

Säkra möten på våra äldreboenden 
 

Det har nu gått en tid sedan besöksförbudet infördes på våra äldreboenden som 

självklart har påverkat både boende och anhöriga/närstående som inte har 

kunnat träffas. Nu finns det en möjlighet för de boende att ta emot besök trots 

rådande besöksförbud. Alla besök kommer att ske utomhus. Vi hoppas att detta 

ska bli en trevlig stund för den boende och er som anhöriga/närstående.  

Det är förstås mycket viktigt att avståndet mellan den boende och besökare 

följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att skapa trygghet har vi  

gjort iordning bord med plexiglas som man kan sitta vid och samtala eller ta en 

kopp kaffe tillsammans. Medtag gärna eget fika men kom ihåg att använda 

handsprit (som vi tillhandahåller) innan ni dukar upp.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tycker att det är värdefullt att kunna ordna möten mellan boende och 

anhöriga/närstående men för att dessa besök ska kunna genomföras på ett 

säkert sätt utan risk för smittspridning på våra boenden är det viktigt att alla 

följer de restriktioner som vi tagit fram.  



Inför ett besök gäller följande: 

• Du som besökare ska vara frisk och helt symtomfri 
 

• Ring till respektive avdelning för att boka tid för besök.  
 

• Det finns utrymme för varje boende att ta emot högst 2 

besökare/tillfälle. Ingen besökare får sitta vid sidan om plexiglaset. 
 

• Besökstiden måste respekteras då det är många som vill hälsa på sina 

närstående samt att personalen behöver tid till att rengöra bordet enligt 

riktlinjer inför nästa besök. Varje besök är 30 minuter för dig som bor i 

kommunen och för anhöriga som reser från annan kommun gäller 60 

minuter. Finns ingen bokning tiden efter ditt besök så kan besökstiden 

förlängas. Fråga personalen om det är möjligt att stanna lite längre.  

 

• Tänk på att hålla avstånd till personal och din anhörig  

 

• Besöket sker utomhus. Vid ankomst, vänta ute vid plexiglasbordet. Det 

är inte tillåtet att gå in på boendet.  

 

Om vi alla följer dessa restriktioner kan besöken bli genomförbara och trevliga! 

 

Välkommen att kontakta respektive boende för att boka tid för ett besök. 

Koppargården:               Solgården: 

- Diamanten  0580-80440 - Solgården    0580-80417 

- Kristallen 0580-80441 - Heden    0580-80419 

- Rubinen 0580-80442 - Ängens    0580-80409 

- Opalen 0580-80443 

 

Med vänlig hälsning! 

Camilla Andersson Larsson, enhetschef Koppargården 0580-80456 

Camilla Svedberg, arbetsledare Solgården, 0580-80453  


