
 

 

Besøk ved Hitra helsetun gjeldende fra 03.08.20 

 

 Alt besøk skal være avtalt på forhånd med aktuell avdeling. Hvert besøk 

vil bli vurdert opp mot smitterisiko og kapasitet. 

 

Bomiljø 1: 72465261 
Bomiljø 2: 72465262 
Bomiljø 3: 72465263 
Bomiljø 4/ Korttidsavdeling: 72465264 
 

 Beboer og besøkende må være uten symptomer og ikke hatt nærkontakt 
med andre mistenkt smittede /smittede. For mistenkt covid eller påvist 
hos beboer eller besøkende, vil andre retningslinjer gjelde. 
 

 Det tillates ikke besøk ved helsetunet dersom besøkende har vært 
utenfor Norge (også grønne områder). Dette gjelder i 10 dager etter 
hjemkomst.  

 

 Vi ønsker at avtaler gjøres per telefon etter klokken 10, og senest dagen i 

forveien.  For at vi skal kunne ivareta smittevern på en forsvarlig måte vil 

antall besøk forutsette kapasitet i avdeling. Vi må kunne foreslå andre 

tidspunkt enn ønsket for å unngå for mange besøk samtidig. 

 

 

 Besøkende som har avtale ringer til avdeling og melder sin ankomst. 
Besøkende skal utføre håndhygiene før de går inn, holde minst 1 meters 
avstand til andre, gå direkte til besøksrommet/ beboerrommet og ikke 
oppholde seg i fellesarealer. Håndhygiene utføres også når rommet/ 
avdelingen forlates.  

 

 For å ivareta krav om avstand, tillater vi inntil 2 besøkende i gangen. 

 



 Vi ønsker at besøk avgrenses til en gang daglig og inntil 2 timer.  
 

 Det vil ikke kunne gis noen form for servering under besøket, besøkende 
kan ta med mat/ gaver. Hvis besøkende har med mat bør alle utføre 
håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte 
kjøkken i institusjonen. 
 

 Besøkende skrives i besøksprotokoll ved hvert besøk. 
 

  Ved besøk utendørs gjelder samme smitteverntiltak med minst 1 meters 
avstand og hånddesinfeksjon før og etter besøk. Dersom besøket blir 
utenfor sykehjemmets område, oppfordres det til å føre opp eventuelle 
nærkontakter på eget skjema som kan sendes med fra avdelingen. 
 

 Pårørende/besøkende må raskt gi beskjed til sykehjemmet dersom de får 
påvist smitte i etterkant av besøk. 
 

 Vi vil fortløpende evaluere og foreta justeringer ved behov. Dersom 
situasjonen i samfunnet endrer seg, ber vi om forståelse for at rutiner 
kan måtte endres på kort varsel.  
 
 
 


