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Plejehjemmet Ankersgade d. 31. august 2020 

 

Kære pårørende. 

Det er med stor glæde, at vi kan fortælle jer, at der nu er åbnet igen for, at I kan besøge jeres 

nærmeste på vores plejehjem – både indendørs og udenfor. 

Det er vi glade for. Samtidig skal vi fortsat passe på hinanden og på vores beboere i plejehjemmet, 

sådan at både beboere, pårørende og medarbejdere kan føle sig trygge. 

Hidtil er vi lykkes med at begrænse smitten på vores plejehjem, og det skal vi blive ved med. 

Derfor har vi disse retningslinjer, som er gældende for alle plejehjem i Aarhus Kommune: 

• Vi glæder os til at byde alle velkommen i Plejehjemmet Ankersgade. Samtidig ønsker vi at 

være sikre på, at der er plads til alle. Derfor beder vi jer stadig om at ringe til os og lave en 

aftale om tidspunkt for havebesøg 

• Der kan højst være to besøgende hos beboeren ad gangen (både inde og ude), så vi beder 

jer koordinere internt i familien 

• Hvis der er en særlig grund (fx fødselsdag) hvor I ønsker at være flere end to besøgende, 

kan I kontakte undertegnede på tlf. 2478 4174 

• Ring på, når I ankommer 

• Vi beder jer om at bruge hoveddøren/indgangen, når I kommer på besøg. Hoveddøren vil 

være lukket, men I skal bare ringe på – så åbner vi 

• Husk håndhygiejne 

• I skal afspritte hænder ved indgangen. Vi sørger for, at der er håndsprit og mundbind ved 

hovedindgangen. I behøver altså ikke medbringe jeres eget 

 

HOLD AFSTAND 

• I plejehjemmet har vi et forsigtighedsprincip om altid at holde 2 meters afstand til alle 

mennesker i plejehjemmet. Dette gælder naturligvis, når I går gennem fællesarealerne, og 

vi anbefaler også, at I holder god afstand, når I er på besøg i lejligheden 
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UNDER BESØGET – FÆLLESAREALER OG LEJLIGHEDER 

• I skal bruge visir mundbind, når I går gennem fællesarealer. 

• Besøg finder sted i beboerens lejlighed. I skal gå direkte hen til beboerens bolig og kun 

færdes på fællesarealer, når I er på vej til eller fra beboerens lejlighed. Hvis I har brug for at 

kontakte medarbejdere under besøget, så ring på hustelefonerne 

 

EFTER BESØGET 

• Læg de brugte mundbind i affaldsspanden ved udgangen 

• Du må ikke komme på besøg, hvis du har haft symptomer på sygdom indenfor de seneste 

48 timer eller hvis du har være i udlandet i et såkaldt ”orange land/område” (se 

Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk inden for de seneste 14 dage) 

 

BORGERKONFERENCER 

Alle borgerkonferencer foregår stadig uden fysisk fremmøde. Beboerens primære pårørende vil 

blive kontaktet pr. telefon for dialog om beboerens nuværende og fremadrettet hverdag. 

 

STATUS 

Status på Corona i plejehjemmet er ingen nye tilfælde af Corona siden de 2 smittede 

medarbejdere i starten af august. Begge medarbejdere har det i øvrigt godt og er tilbage på 

arbejde. 

 

MULIGE ÆNDRINGER  

Vær opmærksom på at Styrelsen for Patientsikkerhed kan indføre såvel midlertidige 

begrænsninger som fuldstændigt besøgsforbud, hvis situationen kræver det.  

Hvis det sker, så skriver vi til jer igen. 

http://www.um.dk/


3 
 

ÆNDRING I VELKOMSTPJECEN 

Vi har ændret vores velkomstpjece til nye beboere og er blevet tydeligere på, hvad alle beboere 

skal stille til rådighed i forbindelse med rengøring. Der opkræves et månedligt beløb for 

rengøringspakken. Denne pakkeordning er obligatorisk og indeholder bl.a. toiletpapir, 

engangsvaskeklude, handsker, toiletbørste og rengøringsmidler til brug for rengøringspersonalet.  

  

Beboerne skal selv stille følgende til rådighed:  

• Støvsuger  

• Gulvklude  

• Gulvskrubber eller mobbe m. klude  

• Karklude  

• Gulvspand 

• Fejekost og fejebakke 

Det var alt for denne gang - på forhånd tak for jeres hjælp med at begrænse risikoen for smitte – vi 

glæder os til at se jer igen 😊 

Venlig hilsen 

Dorthe Malling 

Forstander Plejehjemmet Ankersgade 

 

Telefonnumre til husene i Plejehjemmet Ankersgade: 

Hus 19: 8713 4919     Hus 23: 8713 4923     Hus 25: 8713 4925     Hus 27: 8713 4927 

 


