Besøk av pasienter og beboere ved Sauda Distriktsmedisinske senter,
under en hverdag med økt smittetrykk både lokalt og nasjonalt
Nye besøksrutiner fom. 02.12.21 innebærer følgende;
Pasienter og beboere vil fortsatt ha mulighet for å ta imot besøk utan
forhåndsavtale.
For å redusere risikoen for smittespredning inn på SDMS , må vi ha økt
årvåkenhet for symptomer på covid-19 og annen type smitte.
Vi står ovenfor økt smittetrykk både lokalt og nasjonalt, i tillegg til at vi
befinner oss i ordinær influensasesong og tid for andre virusinfeksjoner (mage /
tarm) .
• Hovedregelen er fortsatt at besøkende og ledsagere forholder seg til
smittevernråd som til befolkningen elles, og lar være å komme på
besøk dersom de har infeksjonssymptomer. Besøkende, uavhengig av
vaksinasjonsstatus, som er definert som nærkontakter med smitte i
husstand eller tilsvarende nære, må forholde seg til lokal forskrift.
Personer som er i isolasjon / karantene skal ikke besøke institusjonen.
• Besøkende bes forholde seg til visittider for å opprettholde viktige
smittevernstiltak i forbindelse med besøk (renhold), og rom for ro
under måltider.
Visittider er som følger;
- 10.00 – 11.30
- 13.00 – 14.30
- 16.30 – 18.30
Besøk til alvorlig syke og døende omfattes ikke av overnevnte visitttider.
• Prescreening gjenninnføres.
• Besøkende må bruke munbind under besøk ( Ta med )
• Besøk foregår på pasientrom, for å opprettholde nødvendig avstand til
spesielt sårbare pasienter og øvrig helsepersonell .
• Besøk ut av institusjon er uavhengig visitt tider, og avtales med
helsepersonell på vakt med påfølgende råd om viktige
smitteforebyggende tiltak under utebesøk.

• Inngangsdører holdes fortsatt åpne i tidsrommet kl. 08.00 – 19.00
Ved SDMS har vi pasienter som fordrer spesiell beskyttelse;
- Uvaksinerte pasienter
- Pasienter med nedsatt immunforsvar
SDMS ber besøkende ta kontakt snarest dersom de blir syke i løpet av de første
dagene etter besøk, slik at mulig smitteeksponering blir fanget og tiltak kan
iverksettes for å unngå / begrense et evt. smitteutbrudd.
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