
 

 
 
 

Hospice Vangen, den 26. marts 2020. 
 

 
 
Tiltag i forbindelse med Corona virus 
 
 
 
Kære Patienter og Pårørende på Hospice Vangen 
 
Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at beskytte jer, der er indlagt på Hospice Vangen men også for at 
beskytte pårørende, ansatte og frivillige, mod at blive smittet med Corona Virus. Derfor har vi valgt 
følgende tiltag ud fra myndighedernes anbefalinger: 
 

 Vi begrænser besøg af pårørende til de allernærmeste. Vi vil gerne, at I sammen med 
sygeplejerskerne laver en liste over de få personer, der må komme på besøg, og at I giver 
andre pårørende besked om at skrive eller ringe til patienten i stedet for at komme. Vi 
henstiller til, at der højst er 2-3 besøgende ad gangen.  

 
 Patienter og pårørende skal opholde sig på patientstuen og på den tilhørende terrasse. 

I kan således ikke benytte alle de andre rum på hospice i denne periode. I skal overholde de 
hygiejniske retningslinjer, som vi har hængt op, I skal gå direkte fra stuen og til yderdøren 
uden at røre ved noget, og I skal bruge toilettet på patientstuen. I bedes om at opholde jer 
kortvarigt på terrassen under rengøring og når plejepersonalet beder jer om det. 

 
 Patienter og pårørende må ikke selv tage mad og drikkevarer fra buffet, fælles 

køleskabe og automater. Man må bede sygeplejerskerne om at hente mad og drikkevarer, 
og man skal indtage mad og drikkevarer på patientstuen. Hvis vi, på grund af sygdom, bliver 
for få til at klare de vigtigste opgaver, må I pårørende selv sørge for at købe mad udefra. Til 
orientering findes der et køleskab på patientstuen. 

 
Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området, og I bedes rette jer efter vores 
opslag i huset og efter de ansattes anvisninger. 
 
Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkommen til at spørge sygeplejerskerne eller eventuelt ringe 
hertil på 96 31 11 00. 
 
 
 
Kærlig hilsen fra  
Personale og ledelse på 
Hospice Vangen 


