Info brev den 17. marts 2020
Kære pårørende til beboere på Bronzealdervej
Jeg vil her give en kort opdatering på situationen på Bronzealdervej.
Mandag og tirsdag er forløbet planmæssigt. Der er roligt og hyggeligt i husene, og nætterne har været
rolige.
Pedel Hans Mortensen kører dagligt en tur ud i det blå med bussen med 3- 4 beboere fra samme hus, så
der sker lidt adspredelse.
Køkkenet har lavet en meget ansvarlig beredskabsplan, så køkkendriften kører flot.
Plejepersonalet arbejder efter en beredskabsplan, hvor vi sikre en forsvarlig personaledækning i forhold til
beboernes behov. De medarbejdere, der er hjemme, kan tilkaldes ved behov.
De låste døre er selvfølgeligt mærkeligt for alle, men det er situationen i Danmark og hele verden i den
grad. Vores indsatser på Bronzealdervej er alle med det formål, at beskytte beboerne mod Corona smitte.
Personalet i husene vil meget gerne hjælpe jer med kontakt til jeres kære via opkald på Skype eller
Facetime, så I kan se hinanden og tale sammen. I kan maile til husets teamkoordinator, hvis I er interesseret
heri.
Jeg ved, at nogle pårørende har lagt små videohilsner på husets FaceBook, som personalet da kan vise jeres
kære.
Breve med postvæsenet er ikke en god idé lige nu, da virus kan overleve 72 timer på et brev.
Ved alvorlig sygdom hos jeres kære kan der selvfølgelig laves særlige aftaler med personalet om besøg.
Jeg er i daglig videokontakt med min overordnede, som sidder i kommunens kriseledelse. Her kan jeg stille
spørgsmål, som hun da tager med til videomøderne med kriseledelsen.
På den måde, kan vi i de fleste situationer hurtigt få svar på vores spørgsmål.
I er altid velkommen til at kontakte mig enten via mail eller telefon
Med venlig hilsen
Bente Markfoged, Leder
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