Kære beboere, pårørende, frivillige og personale på Bronzealdervej
Hermed information om de forebyggende tiltag vi iværksætter på Bronzealdervej for at beskytte
beboerne så godt som muligt mod Coronavirus i den aktuelle situation, vi står. Corona-virussen
har nået højder, der kræver, at vi er opmærksomme overfor hinanden på en måde, vi ikke er vant
til.
Der er lige nu ingen smittede på Bronzealdervej, så der er brug for, at vi alle tages situationen
alvorligt og gør en indsats for ikke at bære smitte ind til beboerne.
Jeg vil bede pårørende og frivillige, nøje at overveje, hvor vigtigt jeres besøg på Bronzealdervej er i
denne tid.
Personalet vil sammen med jer, der bor på Bronzealdervej, vurdere på, hvor vigtigt det er med
besøg af frisør, fodterapeut og lignende lige nu, hvor smitterisikoen er så stor.
Møder, kurser og lignende for personalet vil foregå i meget begrænset omfang de kommende
uger.
Arrangementer i Fælleshuset aflystes.
De kommende uger vil vi gøre ekstra meget ud af at hygge os med hinanden i husene eller på en
bustur ud i det blå. Kontakten til familien kan eventuelt ske på Skype og Facetime. Jeg håber
situationen kan være med til at øge vores kreativitet på det område.
Sundhedsstyrelsens informationer opdateres løbende. Senest er Østrig også kommet på listen
over risikoområder. Jeg anbefaler, at I løbende holder jer orienteret via pressen og på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside og følger de anbefalede retningslinjer.
Jeg har i dag talt med beboere og personale i alle huse, og der er stor opmærksomhed på, hvordan
man kan beskytte sig selv og andre mod Coronavirus med de 5 gode råd fra Sundhedsstyrelsen:
1.
2.
3.
4.
5.

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn
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