
Informasjon vedrørende opphold på Geilomo  

    

Covid: Ved symptomer på luftveissykdom bes dere om å hurtigteste for covid 2 ganger før 

oppholdets start, og utsette innkomst til du/dere er fri for symptomer.                                                  

Ved nyoppståtte luftveisymptomer på Geilomo vil barn settes i karantene sammen med foresatt. 

Barnet vil bli testet for covid-19 og holdes i karantene til svar foreligger og barnet er symptomfri. 7 

døgn karantene/isolasjon for påvist smitte. Vi har pr i dag ingen restriksjoner på Geilomo, men ved 

endringer i nasjonale retningslinjer eller retningslinjer for OUS forholder vi oss til det.  

Ledsager til/fra og under oppholdet: Én foresatt per pasient kan følge og være under hele 

oppholdet. Bytte av ledsager underveis i oppholdet skal avtales med seksjonsleder (Anne-Britt) på 

Geilomo.  

Besøk: Vi tar imot besøk. Besøkende må skaffe eget bosted. Vi ber om at besøkende ikke går inn i 

paviljongen.  

Permisjon: Kan kun skje etter særskilte unntak og skal avtales med seksjonsleder (Anne-Britt) på 

Geilomo.  

Innlosjering/sengepost: Barna får tildelt rom på en av paviljongene, og deler med en medpasient. 

Paviljong 1 har 4 rom, og her bor ofte den minste aldersgruppen under oppholdet. Paviljong 2 og 3 

har 9 rom. Paviljong og rom får dere informasjon om på innkomstdagen. Det er ønskelig at foresatte 

kommer og legger barna sine på kvelden. Stuene på paviljonger er fortrinnsvis barnas fellesareal.  

Innkomst: Foresatte og pasienter møter i Maurtua på innkomstdag. Et brunt bygg ved 

volleyballbane. Her får dere informasjon om hvilken paviljong barnet skal bo på, hybel til foresatte og 

hvem som er barnets kontakter under oppholdet. Innkomstdagen brukes til å pakke ut, bli kjent og 

samtaler med sykepleier/fysikalsk avdeling og skolen  

Innlosjering for ledsagere/foresatte: Foresatte fordeles på hytter/hybler med andre foresatte. Man 

får eget rom, men deler bad og fellesrom. Barn kan være på foreldres hybler når de ikke har 

organisert program. Dette må avtales med voksne på paviljongene. 

Middag for foresatte: Hyblene er utstyrt for selvhusholdning. Foresatte kan kjøpe middag mandag-

fredag for 40 kr per middag. Betaling vipses ukentlig (mer info ved ankomst).  

Kaffe lages på egne hybler/hytter.  

 

Basseng: Foresatte kan ta med egne barn i bassenget utenom organisert aktivitet. Man må være       

2 svømmedyktige foresatte tilstede.  

 

Gymsal: Foresatte kan ta med sine barn i gymsal utenom organisert aktivitet.  
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