
Informasjon vedrørende smittevernhensyn og opphold på 
Geilomo under covid-19 (SARS CoV-2)-pandemien  
     

Det nærmer seg opphold på Geilomo. Vi skal sørge for at barn skal få innfridd sin rett til å ha en 
foresatt med seg, når de er innlagt i sykehus (jamfør pasientrettighetsloven). Under den pågående 
situasjonen med covid-19 (SARSCoV2) blir vi nødt til å forholde oss til smittevern-hensyn, slik at vi i 
størst mulig grad forhindrer smitte /begrenser omfanget ved et eventuelt smitteutbrudd.  

Testing: Det er et sterkt ønske at pasient og pårørende testes med PCR kommunalt før innkomst. 
Dersom dette ikke er mulig må dere ta hurtigtest torsdag og søndag  før innkomst. Svarene bekreftes 
til fagsykepleier, hun vil ta kontakt før innkomst. Ved nyoppståtte luftveisymptomer vil barn settes i 
karantene sammen med foresatt på Geilomo. Barnet vil bli testet for covid-19 og holdes i karantene 
til svar foreligger og barnet er symptomfri.  

Munnbind/avstand: Foresatte benytter munnbind når de oppholder seg på barnets avdeling, inn og 
ut av spisesal og under samtaler/konsultasjoner. Det anbefales å holde en meter avstand til andre. 

Ledsager til/fra og under oppholdet: Én foresatt per pasient kan følge og være under hele 
oppholdet. Bytte av ledsager underveis i oppholdet kan kun skje etter særskilte unntak og skal 
avtales med seksjonsleder på Geilomo.  

Besøk /permisjon: Besøk og permisjoner blir dessverre ikke tillatt under oppholdet på Geilomo. 
Dette for å forhindre smitte på Geilomo.  

Innlosjering/sengepost: Barna legges inn i avdeling (paviljong), og deler rom med én pasient til. 
Barna deles inn i skolegrupper. Skolegruppene benyttes også ved aktivitet. Vi er i dag én kohort på 
Geilomo.  

Innlosjering for ledsagere/foresatte: Foresatte fordeles på hytter/hybler med andre foresatte. Man 
får eget rom, men deler bad og fellsrom. Foresatte oppfordres til å være på paviljongen kun ved 
nødvendighet. Man kan selvfølgelig komme og legge barna sine på kvelden. Her er det litt forskjeller 
mellom de to avdelingene våre.  

Middag for foresatte: Hyblene er utstyrt for selvhusholdning. Foresatte kan kjøpe middag mandag-
fredag. Betaling vipses ukentlig (mer info ved ankomst).  
Kaffe lages på egne hybler/hytter. Kaffe serveres til middagen.   
 
Geilo: Vi ønsker ikke at ledsagere oppholder seg unødig i sentrum eller andre steder med store 
folkemengder. Vi oppfordrer til at handling av mat skjer på tider hvor det er få besøkende i 
matbutikkene. Det er ikke tillatt med kafebesøk og restaurant under oppholdet. Flere muligheter for 
take away.  
 
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 når det ikke er organisert aktivitet 
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