
Besök på SOLOMs äldreboenden 
under pandemin med covid19 
Den 1 oktober 2020 avskaffas besöksförbudet på äldreboenden i Sverige. För att undvika 
smittspridning och skydda din närstående och övriga boende från smitta finns det förhållningsregler 
du som besökande måste följa. Det är kommunens Medicinskt ansvariga sjuksköterska och riktlinjer 
från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som ligger bakom dessa förhållningsregler. I det här 
brevet hittar du information om hur du går tillväga för att boka ett besök och hur du ska agera när 
du besöker äldreboendet. 

Hur gör jag när jag vill besöka min närstående? 
Innan ett besök är det viktigt att du tar kontakt med boendet och bokar en tid. Enligt 
rekommendationer från Kommunens MAS (Medicinskt ansvariga sjuksköterska) kan varje boende ta 
emot två personer åt gången på besök.  

Varför måste jag boka tid? 
Vi behöver veta när du kommer så att vi kan ta emot dig och säkerställa att du/ni följer våra rutiner 
för att minska smittspridning. Besöken måste ske under kontrollerade former eftersom pandemin 
fortfarande pågår. Det är med omtanke om din närstående som vi gör på det här sättet.  

Vad ska jag tänka på innan besöket? 
Du kan bara besöka oss om du är helt symtomfri. Vid minsta symtom så ber vi dig att avboka och 
stanna hemma för att undvika smittspridning. Mer information om symtom och hur länge man ska 
stanna hemma osv hittar du på www.1177.se.   
 
Hur lång tid kan jag stanna? 
Vi ser gärna att besöket hålls runt en timme om det är möjligt. 

Vad ska jag tänka på när det gäller hygien? 
Du ska sprita händerna direkt vid ankomst. Vi tar emot dig och visar dig var du gör det. Du ska även 
sprita dina händer innan du lämnar oss.  
 
Behöver jag använda skyddsutrustning av något slag vid besöket? 
Du ska använda munskydd vid besöket för att minimera risken för smittspridning. Vi ber dig att ta 
med ett munskydd per besökande.  

Kan jag ha fysisk kontakt med min närstående? 
Vi vill att du undviker fysisk kontakt med din närstående för att minimera risken för smitta. Håll 
minst 2 meters avstånd till alla under besöket, även till din närstående. 

http://www.1177.se/


Kan vi använda de gemensamma utrymmena eller ska jag besöka min närstående i dennes 
rum/bostad? 
När du besöker en närstående hos oss så är det i dennes rum/lägenhet som besöket sker. Vi tar 
emot dig vid porten och följer dig till och från rummet för att minska smittspridning. För att undvika 
smittspridning så vill vi inte att du vistas i gemensamma utrymmen på boendet.  

Vad ska jag tänka på efter besöket? 
Om du får symtom inom ett dygn efter ditt besök så uppskattar vi att du informerar oss om detta. 

Kan barn följa med på besöket? 
Barn är välkomna att komma på besök så länge barnet är symtomfritt och det finns en vuxen med 
som ansvarar för att avstånd på 2 meter följs  

Kan djur följa med på besöket? 
Det finns inget förbud mot att djur får följa med till boendet men prata gärna med personalen om 
vad som fungerar för din närstående. 
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