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Informationsbrev til pårørende vedrørende ændrede besøgsrestriktioner på Kløvervangen 

 
Efter anbefalinger og udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen og Sundhed og Omsorg, Aarhus 
kommune, begynder vi nu at lempe på besøgsrestriktionerne for pårørende på 

Kløvervangen. Herunder følger de væsentligste facts om besøg. 
 

Fra og med i dag er der ikke længere begrænsninger i forhold til, udvalgte der må besøge 
en beboer på Kløvervangen. Forsamlingsforbuddet ligger på fem personer incl. beboeren, 
og derfor må der maksimalt komme fire personer på besøg samtidig. 

 
Vi skal stadig huske at passe godt på hinanden og følge de retningslinjer, som gælder i 

vores samfund. 
 Der skal holdes mindst to meters afstand 

 Håndhygiejne udføres før, under og efter besøg 

 Der er fortsat krav om brug af mundbind for besøgende 

 Hvis man udviser symptomer på Covid-19, eller er syg i øvrigt, kan man ikke 

aflægge besøg 

Vedrørende besøg har vi besluttet følgende: Du skal ikke længere ringe for at lave en 
aftale om besøg – du skal blot ringe på ved hovedindgangen, når du ankommer. De 

indendørs besøg skal altid foregå i beboerens egen bolig. Fællesarealerne er kun til 
beboere og personale. Når I ankommer, skal I gå direkte fra indgangen og hen til boligen. 

Benyt venligst gangarealerne som vanligt. 
 
Gennem de seneste mange måneder har I bakket op om de gældende restriktioner, 

udvist samfundssind og passet på beboerne, hinanden og personalet – en stor tak for det. 
Vi håber, at I vil fortsætte med dette og ligeledes bakke op om at bruge 

besøgsregistreringssystemet ved hovedindgangen, så vi bedre kan opspore smitte, hvis 
det skulle ske, at der kommer udbrud på Kløvervangen. 
 

Vi vil gerne minde om, at det fortsat er muligt sammen at tage ud på en køretur eller at 
gå en tur i sansehaven, med god afstand, i det kommende forårsvejr. 

 
 
 

 
Venlig hilsen 

Erland Alstrup 
Tlf.: 6021 0519 
Skødstrup den 23. februar 2021. 

 
 

 
P.S. På Kløvervangen har vi en meget høj procentdel af vaccinerede, både blandt beboere 
og medarbejdere. Over 97 % er vaccinerede mod Covid-19. Vi glæder os til, at resten af 

samfundet tilbydes vaccination, så vi alle kan være bedre sikret i mødet med hinanden. 


