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Träffar med de boende på Villa Breda  

 

För besök rekommenderar vi utevistelser eller besökscontainern Träffis och andra utrymmen (Graniköket, 

biblioteket eller Kukkapuro). Det är också möjligt att träffa den boende i hans eller hennes eget rum.   

 

Kom ihåg säkerheten under besök inomhus och utomhus 

 Kom endast på besök om du är fullt frisk.  

 Besök kan inte ordnas om den boende eller du som besökare har symtom (huvudvärk, feber, hosta, 

andnöd eller andra luftvägssymtom, eller magsymtom) eller om det finns orsak att misstänka att 

någondera har utsatts för coronavirus.    

 Besökare ska desinficera händerna så fort de kommit in. Sedan ska besökarna ta på sig kirurgiska näs- 

och munskydd. Munskyddet ska hållas på under hela träffen och också under utevistelsen. Vårdaren 

ger besökarna munskydd. 

 Om någon av de som deltar i träffen tar av sig mun- och nässkyddet under träffen eller utevistelsen 

eller låter bli att hålla säkerhetsavstånd kommer den boende att sättas i karantän i två veckor.  

 Under besöket och utevistelsen är det viktigt att hålla 2 meter säkerhetsavstånd  

 Du som är besökare har ansvar för att träffen är trygg och att den boende inte riskerar att exponeras 

för coronasmitta.  

Alla besöks- och utevistelsetider bokas i förväg på grupphemmet där personen bor:  

Trollius  tfn 040 191 7237, 1. vån. 

Anemone  tfn 040 356 1753 1 vån. 

Picea  tfn 040 182 8162, 2 vån. 

Bellis tfn 040 192 9038, 2 vån. 

 

Anvisningar för besök utomhus  

 De som bor på Picea och Bellis går ut genom F-utgången (2 vån.) medan de som bor på Anemone och 

Trollius går ut genom G-utgången (1 vån.). 

 Besökare kommer till Villa Breda och väntar utanför F- eller G-utgången. De boende får hjälp av en 

vårdare att ta sig till sin utgång. Besökaren ringer grupphemmet då träffen är avslutad och den boende 

är tillbaka vid sin ytterdörr. Då kommer en vårdare och tar emot vid dörren.  

 Det går bra att vara ute med den boende på Villa Bredas gård eller i området nära Villa Breda. Under 

utevistelsen rekommenderas att man undviker platser där det kan finnas ett stort antal människor och 

där det inte är möjligt att undvika nära kontakter.   

 Vårdarna har tyvärr inte möjlighet att assistera vid utevistelserna. 
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Anvisningar för att träffas i Träffis  
Träffis (= vår besökscontainer) finns utomhus vid B-ingången. Den är ett tryggt utrymme där ni kan se 

varandra och samtala. 

 Besöken i Träffis är högst 60 minuter långa.  

 Träffis finns på parkeringsplatsen utanför Villa Breda. Containern är delad i två skilda delar med en 

genomskinlig mellanvägg och ni kan tala med varandra i mikrofon genom glasväggen. 

 Du som är besökare kommer vid överenskommen tidpunkt till platsen utanför Villa Bredas B-ingång 

och Träffis.  

 Vårdaren kommer vid överenskommen tid med den boende och hjälper hen in i Träffis, och öppnar 

den andra dörren till Träffis för dig. Vid behov kan vårdaren också assistera den boende under mötet.  

 Efter träffens slut hjälper vårdaren den boende att ta sig tillbaka till grupphemmet.   

 Besökarna ansvarar för att desinficera beröringsytorna och vädra utrymmet vid besökets slut enligt 

anvisningarna som finns på väggen i utrymmet.   

Anvisningar för att träffas i Villa Bredas andra utrymmen eller i den boendes eget rum  

 Besöken i Villa Bredas besöksutrymmen är högst 60 minuter långa. Det finns ingen tidsgräns för besök 

i den boendes eget rum.   

 Vi passar in träfftiderna så att besöken sammanfaller så lite som möjligt. 

 Besökare hos de boende på Picea och Bellis kommer in i Villa Breda genom ingång F (2 vån.) medan 

besökare hos de boende på Anemone och Trollius använder ingång G (1 vån.). 

 Du som är besökare kommer vid överenskommen tidpunkt till platsen utanför ingång F eller G och 

ringer på dörrklockan.  En vårdare kommer och släpper in dig.  

 Vårdaren för dig ända till överenskommen plats för träffen eller till den boendes rum. Under besöket 

stannar både boende och besökare i den boendes eget rum och vistelse i grupphemmets allmänna 

utrymmen och i VIlla Breda bör undvikas. 

 Vid behov kan vårdarna tillkallas per telefon eller med ringknappen på den boendes Vivago-armband 

eller larmknappen på väggen.  

 Besökarna ska komma överens med vårdaren när de ska gå, eftersom vårdaren också kommer och 

följer besökarna till utgången.  

 Vi rekommenderar att besökarna tvättar händerna då de kommer in i rummet och innan de går ut ur 

rummet. 

Hembesök hos boende ska avtalas separat med cheferna för boendeenheten: 2 vån. Lea Pyykkönen tfn 

050 466 0528 och 1 vån. Niina Laine tfn 040 651 2715. 

Karakteristiskt för coronaepidemin är snabba förändringar. Vi följer situationen och myndigheternas nya 

rekommendationer samt ändrar besöksanvisningen vid behov.  

Vi svarar gärna på frågor om det är något du funderar på.                                                                    

Med vänlig hälsning 

personalen på Villa Breda  


