
 Sammen for hverandre

Egenerklæring for besøkende i forbindelse med covid-19 

«Pasienter og brukere innlagt i landets helse- og omsorgsinsttussoner, samt i andre boformer i helse- og 

omsorgstsenesten, vil på grunn av sin helse- og sykdomstlstand ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de

blir smittet av COVID-19. 

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig

besøksstans i alle landets ofentlige og private helse- og omsorgsinsttussoner, samt i fellesarealer i 

omsorgsboliger mv. Tiltakene må omfatte alle besøkende, inkludert pårørende tl beboere og pasienter, frivillige

hselpere og andre som leverer tsenester og bidrar med aktviteter ved insttussonenn, heter det i anbefalinger fra

Helsedirektoratet. 

Tjeldsund kommune igangseter en midlertdig ordning for å åpne for begrenset besøkskontakt ved 

våre helse- og omsorgsinsttusjonerr samt andre boformer i helse- og omsorgstjenesten. En 

forutsetning for dete er at pandemi-situasjonen i Tjeldsund er stabilr samt at besøkende overholder 

de tl enhver td gjeldene regler for slike besøk.

Denne egenerklæring skal fylles ut av personer som i samråd med pasient/bruker velger å foreta 

besøk i nevnte omsorgsinsttusjoner innen helse- og omsorg. Erklæringen leveres/fylles ut ved 

ankomst så lenge ekstraordinære tltak i forbindelse med koronapandemien oppretholdesr og vil bli 

oppbevart i journal. Besøkende som selv er i risikogruppen for alvorlig forløp ved covid-19 bes ta 

særlig hensyn og vurdere om besøk bør gjennomføres. 

Erklæring gjelder besøk hos ………………………………………………………….. Født: ……………………. 

Jegr …………………………………………………………………………………………(bruk blokkbokstaver) bekrefer at jeg;

 Ikke kommer på besøk dersom jeg

o Har vært i utlandet siste 14 dager. 

o Har vært i nærkontakt med personer som har hat symptomer pår eller fåt påvist 

covid-19. 
o Er ilagt karantener isolasjon eller andre restriksjoner knytet tl Covid-19. 

o Har symptomer som kan tyde på at jeg kan være smitet av covid-19. De vanligste 

symptomer på covid-19 infeksjon er feberr hoste og tungpustethet. Andre vanlige 
symptomer i kombinasjon med hovedsymptomene eller alener kan være hodepiner 
slapphetr svimmelhetr sår halsr nedsat lukt- og smaksans og/eller magebesvær.

 Er kjent med og følger myndighetenes retningslinjer for smitevern under den pågående 

koronapandemien. 

 Er kjent med vedlagte regler som gjelder for besøkr og innreter meg eter disse forut forr 

under og i eterkant av besøket.

…………………………………………………………………………………………….

Dato, signatur


