
Til pårørende til beboere på Højager. 
 
Nu er det igen muligt at besøge dine kære på Plejecenter Højager  
– udenfor og på afstand 

Regeringen indførte forbud mod besøg på bl.a. plejecentre og bosteder den 18. marts, og 

i april valgte vi i Vejle Kommune - af hensyn til forsigtighedsprincippet - også at stoppe for 

besøg på udendørs arealer på alle vores centre. Tiltag, som blev sat i værk for at mindske 

smittespredning med corona og for at beskytte svage og udsatte borgere for potentielt 

livstruende sygdom. 

Vi ved, at det har været en svær tid for mange, og både borgere og pårørende har lidt 

afsavn. Derfor har vi nu valgt at åbne for udendørs besøg på plejecentre og botilbud på 

Voksenområdet – Handicap og Psykiatri – igen fra mandag den 27. april.  

Beslutningen blev politisk behandlet i sidste uge. Her blev det også besluttet, at besøgene 

skal finde sted under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold, og at myndighedernes 

retningslinjer naturligvis skal overholdes.  

 

Derfor skal alle besøg foregå uden døre som besøg på borgerens terrasse eller i haven. 

Der er fortsat forbud mod besøg på selve centret. Det betyder, at pårørende heller ikke 

har mulighed for at låne et toilet, mens de er på besøg. 

På Højager glæder vi os meget til igen at samarbejde med pårørende til gavn for vore 

beboere, også selvom retningslinjerne kan være vanskelige for nogle at forstå. Vi 

opfordrer til, at vi i fællesskab finder den bedste løsning for netop din pårørende/ 

beboeren her. 

Et terrassebesøg:  

Besøget kan foregå på borgerens terrasse med tæpper og en stol udenfor, (gerne en 

medbragt klapstol, så personalet efterfølgende ikke skal rengøre møbler). Medbringes 

service og kaffe er det til eget forbrug, beboeren får kaffen fra Højager. 

Det er også muligt med vinduesbesøg, hvilket i nogle tilfælde kan være at foretrække, da 

nogle beboere ikke kan forstå afstandsretningslinjerne. Det er jo ganske forståeligt efter 

de her mange uger, og det er da vanskeligt med besøg, når ikke man kan få eller give et 

knus eller håndtryk. 

Retningslinjer for udendørs besøg: 

 Besøgende skal aftale alle besøg med borgeren og enhedens personale. 

Der ringes til enheden, Solstrålen - 21137413, Oasen - 21137611,  

Lagunen – 21137758 eller Udsigten - 24408418,  

og der aftales en tid med personalet. 

 Besøgende må ikke komme uanmeldt. Dette er for at sikre, at besøgene 

fordeles, så alle besøgende ikke kommer på besøg på samme tidspunkt. 



 Der skal være to meters afstand mellem borgeren og de besøgende. 

 Besøgende skal vaske/spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg. De skal 

selv medbringe sprit. Der vil dog være sprit til rådighed ved mangel. 

 Besøget må vare op til en time. Dette er igen for at sikre, at der ikke forsamles 

for mange besøgende på én gang. 

 Der kan højest deltage to besøgende til den enkelte borger ad gangen. Vi 

opfordrer til, at det så vidt muligt er de samme personer, som kommer på 

besøg. 

 Besøgende med symptomer på coronavirus får ikke adgang og bliver oplyst om, 

at de skal være symptomfri i 48 timer før besøg. 

Vi hjælper fortsat gerne med kontakten til borgerne. Den kan foregå på telefon eller 

videokald, via breve, eller vi kan overlevere beskeder. Kontakt gerne personalet, som 

hjælper i det omfang, de kan. 

 

De bedste hilsner  

 

Højager ved Centerleder Anne Dorte Madsen 

 


