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Säkra möten utomhus mellan dig som är närstående och boende  
För att skydda de mest sårbara med anledning av utbrottet av covid-19 råder besöksförbud inomhus på 
samtliga servicehus, vårdbostäder och korttidsboenden för äldre. För att ändå få möjlighet att träffas 
vill Linköpings kommun erbjuda så kallade säkra möten.  
 

Folkhälsomyndighetens generella riktlinjer för att minska risk för smittspridning gäller även för 

möjligheten att genomföra säkra möten. Exempelvis ska möten inte ske om brukare eller närstående 
har sjukdomssymtom, även milda symtom.  

Viktiga att tänka på inför och under ett säkert möte: 

 Mötena ska bokas i förväg av dig som närstående med verksamheten som i sin tur gör en 
bedömning om och när det är lämpligt med en träff.  
 

 Verksamheten har möjlighet att begränsa antalet besökare för att säkerställa att träffarna kan 
genomföras på säkert sätt.  
 

 Möten mellan dig som närstående och boende genomförs utomhus i trädgård/uteplats i 
anslutning till boendet.  
 

 Platsen är speciellt avsedd för dessa möten och kommer att ställas i ordning i förväg av 
verksamheten. 

 

 Verksamheten kommer att ha personal utsedd som ansvarar för att mötena genomförs på 
säkert sätt. Det innebär att exempelvis att personal ser till att du som närstående och boende 
kommer till mötesplatsen via olika vägar. Personalen ser till att distansen hålls, att bordsytor 
och ev. plexiglasskärm rengörs mellan besöken. 

Hur mötet kommer gå till: 
Alla möten kommer att ske utomhus då det är besöksförbud. För att undvika smittspridning men ändå 
träffa anhörig inom ramen för säkra möten finns två alternativa lösningar för mötesplatsen. Det är 
verksamheten som väljer passande och tillgängligt alternativ:  

1. Utan plexiglasskärm 

Mötesplatsen möbleras så att det reglerar avståndet, minst 2 meter, mellan närstående och boende.   

2. Med plexiglasskärm 

Möbleras med mindre bord på var sida av plexiglasskärmen. 

 Verksamheten har möjlighet att begränsa antalet besökare för att säkerställa att mötet kan 
genomföras på säkert sätt. 

 

 Tänk på att du som närstående och boende inte ska hantera samma föremål, såsom 
kaffekanna, kakfat, tidning med mera.  

 
 
Du är varmt välkommen att besöka din anhöriga under förutsättningar att riktlinjerna följs!  


