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Information till dig som är närstående till någon som bor på kommunens särskilda
boende
Med anledning av pandemiutbrottet Covid-19 följer kommunen och Individ- och
omsorgsförvaltningen dess utveckling noga och har löpande kontakt med ansvariga
myndigheter. För att begränsa smittspridningen har en rad beslut fattats och åtgärder
vidtagits för att värna om människors liv och hälsa.
Smittalen är fortsatt omfattande i samhället och situationen är fortfarande allvarlig.
Vi vet att det finns en stor önskan om att besöka sina närstående och vänner som bor på
särskilt boende. Vi är också väl medvetna om att det blir både enklare och ett mer givande
möte att ses i lägenheterna. Med detta brev vill vi meddela att från och med 2021-04-15
arbetar vi efter ny rutin som möjliggör besök i lägenheterna.
Vi ber dig att respektera punkterna i besöksinformationen som framgår på baksidan av detta
brev.
Vid frågor kontakta gärna enhetschefen på boendet som frågan avser.
Alla medarbetare inom Individ- och omsorgsförvaltningen arbetar intensivt med att
förhindra och minimera smittspridning av Covid-19. Ibland måste beslut tas eller ändras med
kort varsel. Du kan alltid hålla dig uppdaterad om vad som gäller genom att läsa om covid-19
på kommunens hemsida www.skurup.se.
Tack för att du hjälper oss i arbetet med att minska risken för smittspridning.
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Information om besök på särskilt boende
under Covid-19-pandemin
För att du och din närstående ska kunna träffas på ett säkert sätt
gäller:

- Ni är fria från symtom på Covid-19
- Maximalt 2 besökare åt gången för att undvika trängsel i
korridorer
- Ring på dörrklockan vid ingången till boendet. Personal möter
upp.
- Använd handsprit, som finns vid ingången
- Vistas inte i allmänna utrymmen. Gå kortaste vägen in och ut till
din närståendes lägenhet

