360-film Inpassering och besöksrum– transkribering
Inpassering
Malin: Hej jag heter Malin och nu ska jag förklara för dig hur det går till när man ska besöka en
intagen på ett häkte eller anstalt. Se dig gärna omkring medan jag berättar vad som händer här
När man ska besöka en intagen är det viktigt att veta att man måste ha ett godkänt besökstillstånd
till den personen. Och det är också viktigt att man har ringt i förväg och bokat besöket, för
annars får man inte komma in. Innan man kommer in i det här rummet måste man hänga av sig
alla sina tillhörigheter. Jackan, handväskan, mobiltelefonen och snusdosan. Den måste man lägga
i ett skåp, för man får inte ta med sig något in till besöket.
I det här rummet kommer du att passera genom en metalldetektorbåge, du får lägga din skor i en
blå plastlåda. För de ska genomlysas i en röntgenapparat. När du har gått igenom bågen och den
ger utslag så betyder det att du har metall på dig. Då använder vi en handdetektor, du behöver
inte oroa dig för det gör inte ont.
Vi har en narkotikasökhund här, hon heter Lizzy. Malin säger sök till Lizzy.
Nu tycke jag att vi går vidare till ett besöksrum.
I besöksrummet
Frida: Hej, Frida heter jag. Det finns många typer av besöksrum. Just nu befinner vi oss i ett
besöksrum som är anpassat för barn besök. Det finns en toalett med skötbord för blöjbyten.
Eftersom att rummen inte är så stora så är antalet besökare begränsat till fyra stycken. Här kan du
rita, spela spel, bygga med lego, leka med bilar eller dockor.
Ett dagsbesök kan vara upp till sex timmar, men du får naturligtvis välja att gå när du vill. Dörren
till besöksrummet kommer att vara låst under hela besöket. Om du vill komma in kontakt med
besökspersonalen så trycker du bara på den gråa knappen. Det finns alltid någon där som svarar.
Den du besöker kan välja att beställa lunch och fika från köket, som ni kan äta här gemensamt.
Tommy kommer in med fika.
Frida: Hej Tommy
Tommy: Hej Frida, varsågod.
Te, kaffe och saft. Det bjuder vi på.
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