ETT STORT TACK !
Vi vill tacka er närstående för att ni hjälper oss att minska smittspridning på våra särskilda
boenden i Boxholms kommun. Tack för er respekt!
Julen 2020 är inte som andra jular eftersom vi är återigen mitt i en ökande pandemi. Vi alla
inom vård och omsorg i Boxholms kommun gör vårt allra yttersta för att julen 2020 ska bli så
fin som möjligt efter de förutsättningar som finns.
Vi fortsätter vår skarpa avråda till besök på våra boende för att fortsätta skydda riskgrupper
och undvika att få in smitta på våra boende. Något som vi i dagsläget har lyckats mycket väl
med, vi har än så länge i denna pandemi inte haft någon smitta på våra boende. Tillsammans
kan vi fortsätta att hjälpas åt för att det ska förbli så !
Du som närstående kommer fortsättningsvis att erbjudas besök i besöksrum eller anvisad
besöksplats där man möjliggör en god hygien, möjlighet till att hålla avstånd och distans
samt kunna undvika möte med andra personer som bor på samma boende.
Du kommer som tidigare att kunna boka tid för besök och personal kommer då att ta med
din anhörig till besöksplatsen och hämta dig på anvisad plats. Vid besöket kommer det vara
möjligt att ta emot maximalt två besökare per gång och detta för att undvika trängsel och
kunna säkerställa att avstånd hålls. Vi är tacksamma för du bokar i god tid till respektive
boende.
Vi tillhandahåller handsprit. Vi kommer att följa utarbetade rutiner för städning innan och
efter besök.
Om du har symtom på Covid -19 ska du stanna hemma och detta gäller även om symtomen
är lindriga.
Besök kan ske på de tider som tidigare har meddelats
Du ringer personal på det boendet som din närstående bor för att boka besök och får då
information om var besöksrummet finns samt mer detaljerad information om hur besöket
genomförs.
Vi önskar er alla en riktigt fin advent och en frisk och fröjdefull jul!

Linda Hammarström, Socialchef

