
 

Kære besøgende, 

 
Takket være de lave infektionsrater i Slesvig-Holsten og især i Dithmarschen har statsregeringen og 
distriktet Dithmarschen lempet besøgereglerne for hospitalerne. 
 
Lindring kræver dog også en høj grad af personlig ansvar fra os alle. Baseret på de lovbestemmelser, 
har vi udviklet følgende regler for at besøge vores klinikker i Brunsbüttel og Heide. 
 

 Patienter kan normalt modtage en navngivet person som et besøg en gang om dagen i højst 
en time eller to gange om dagen i en halv time hver. Denne person skal være i lovlig alder. 
 
Patienter med COVID-19 eller som mistænkes for at have en corona-infektion har ikke 
tilladelse til at besøge. 
 
I vanskelige tilfælde beslutter en specialist undtagelser fra disse regler. 
 
Der gælder særskilte regler for området for den pædiatriske klinik og barselklinikken såvel 
som for fødeafdelingen. For mere information henvises til pjecer i pædiatrisk klinik og 
fødselscenter. Besøgende på den palliative plejeenhed skal kontakte stationen direkte. 

 Kontroller finder sted ved indgangen til klinikkerne. Som besøgende bliver du registreret ved 
navn og skal give oplysninger om en mulig korona-infektion. Vi er juridisk forpligtet til at 
registrere. 
 
Bemærk, at adgangskontroller kan føre til ventetider. Du kan dog hjælpe med at reducere 
ventetiderne ved allerede at udfylde og underskrive registreringsformularen. Dokumentet kan 
downloades på vores hjemmeside. 

 Som navngivet besøgende modtager du et armbånd som bevis på din besøgstilladelse. Dette 
armbånd kan ikke overføres og bør bæres permanent for at fremskynde adgangskontrollen. 
Beskadigede armbånd udskiftes. 

 Hvis der er rimelig tvivl om besøgendees identitet, har vores ansatte ret til at kontrollere din 
identitet med et passende foto-ID. 

 Hvis det er nødvendigt, kan du få medicinsk mund-næse-beskyttelse fra os. 
 På trods af masken skal du holde en afstand på mindst 1,5 meter fra patienter og personale. 
 Overhold den grundlæggende hygiejne, og desinficér venligst dine hænder, når du går ind og 

forlader klinikken og patientrummet! 
 Vigtigt! Din besøgstilladelse udløber, så snart du udvikler forkølelsessymptomer eller andre 

symptomer, der er typiske for en corona-infektion. I dette tilfælde er myndighederne strengt 
forbudt at komme ind i klinikken. 

 
Mange tak for at have overholdt reglerne og ydet et aktivt bidrag mod den mulige spredning af 
koronavirussen. 
 
Bliv sund! 
 
Dit WKK-team 

 
 
 
 
 
 


