Eckerö kommun följer de direktiv som ges av Ålands landskapsregering och Ålands
hälso-och sjukvård vilket i dagsläget 5.8.2020 innebär att det är besök utomhus
som i första hand rekommenderas men att även planerade besök inomhus kan
ordnas om situationen så kräver.
Landskapsregeringen rekommenderar att nedanstående anvisning från Institutet
för hälsa och välfärd tillämpas från den 1.8.2020.

Besök vid långtidsvårdens och omsorgens verksamhetsenheter under
coronavirustider
Begränsningar i besöken kan införas beroende på situationen och genom
förhandlingar med lokala eller regionala infektionsexperter. Det kan bli
nödvändigt att utöka begränsningarna på nytt om det i verksamhetsenheten
förekommer en coronavirusinfektion, misstanke om smitta eller om antalet
infektioner i området ökar.
Om verksamhetsenheten ordnar besök är det bra att beakta följande:







Tillstånd till besök ges till 1–2 närstående. Tillstånd beviljas i
synnerhet om den boende inte kan kommunicera med
elektroniska medel eller på 1–2 meters avstånd eller utan fysisk
beröring. En sådan situation kan bero på klientens dåliga
hörsel, gestaltningssvårigheter, kognitionsproblem eller en långt
framskriden demenssjukdom.
Mötet avtalas på förhand. Innan den närstående kommer till
klienten ska hen få bra anvisningar om hur ett tryggt besök ska
gå till, exempelvis per telefon.
Endast friska och symptomfria närstående får komma på besök.
Den närstående sköter sin handhygien, håller ett
säkerhetsavstånd på 1–2 meter såväl till andra invånare som till
personalen samt använder under träffen ett kirurgiskt
munskydd.







Den närstående rör sig inte i onödan i gemensamma utrymmen
utan går direkt till klientens eget rum.
Personalen instruerar den närstående att vid behov ringa på
hjälp per telefon eller med den boendes larmarmband.
Personalen handleder och hjälper den närstående med
genomförandet av handhygienen och med användningen av
skydd, om det är nödvändigt.
Verksamhetsenhetens direktör ansvarar för genomförandet av
besöken. Det är inte nödvändigtvis alltid möjligt att komma på
besök. Undantaget är kritiskt sjuka personer och personer i
terminalvård, för vilka besök måste vara möjligt, förutsatt att
ovan nämnda anvisningar följs.

Den som är nära anhörig kan komma och besöka sin närstående på ett säkert sätt
genom att förboka besöket med personalen på Solgården Tel: 364020.
Vi vill även påminna om möjligheten till videosamtal, kontakta Solgården så
hjälper personalen dig att etablera kontakt med din närstående.
Vid minsta förkylningssymptom stanna hemma och återkom då du varit symtomfri
i 4 dagar.
Har du förkylningssymptom? Ring:


coronatelefonen på nummer 018-535 313 eller



ÅHS sjukvårdsupplysning på nummer 018-538 500.

Telefonerna är öppna måndag till fredag klockan 8:00-16:00 och lördagar,
söndagar och övriga helgdagar klockan 9:00-15:00. Övriga tider kan du ringa
akuten 018-535 001 om du har allvarliga symtom.

