Info brev den 23. marts 2020
Kære beboere, pårørende og frivillige
Jeg vil hermed informerer jer med lidt status fra Bronzealdervej i disse svære coronatider.
Weekenden, ja hele sidste uge, er forløbet rolig på Bronzealdervej. Ingen beboere har symptomer og der er
ingen konstaterede coronatilfælde
I husene forsøger personale og beboere, at hygge sig sammen med bevægelse, spil, musik og ture i det
gode vejr, og køkkenet sørger for dejligt mad.
Vi forstår så godt, at I savner hinanden som familie. Jeg kan fortælle jer, at vi som personale også savner
vores familier. Det er en mærkelig situation, men vi må alle passe godt på hinanden.
Aktivitetsforeningen har været så søde at forære hvert hus 500 kr til at gøre noget særligt til glæde for
beboerne. Hvor er det flot at dem. De har også lige sponseret bløde bolde – 3 til hvert hus – så der var
lidt at træne med og have det sjovt med.
Fredag deltog nogle beboere og personaler fra hvert hus til Danmarks fælles morgensang fra terrasserne og
i weekenden fik alle beboere flødeboller fra Spangsberg, da en af vores elever deltog i en konkurrence om
flødeboller til uddeling, som hun vandt
Hver dag er kriseledelsen i Odder Kommune samlet med beredskabschefen. Forinden har jeg og mine
lederkollegaer et møde med vores chef, som sidder i kriseledelsen. Vi kan da stille spørgsmål, som bliver
taget med i kriseledelsen. I dag fik vi svar på, hvordan vi skal forholde os, når nye beboere flytter ind. Her er
svaret:
Kriseledelsen har sammen med beredskabschefen i dag truffet følgende beslutning på baggrund af de i
forvejen gældende store restriktioner for plejehjem:
For nye beboere der indflytter i plejebolig:
o skal selve indflytningen så vidt muligt ske via terrassedør, ligesom alle hygiejniske
principper skal overholdes af flyttefolkene.
o skal det tilstræbes, at den nye beboer kun opholder sig i egen bolig, de første 14 dage.
Vi gør selvfølgeligt alt hvad vi kan, for at imødekomme disse restriktioner og samtidig drage omsorg for de
nye beboere, der er i en uvant situation.
I får lige her de retningslinjer vi anvender og er vejledt af via ledende overlæge og mikrobiolog Svend
Ellermann-Eriksen:
o Coronavirus er omgivet af en fedtmembran. Alt der opløser fedt – f.eks. sæbe – destruerer
denne membran og slår dermed også virus ihjel. Så det handler om at bruge godt med
sæbe ved håndvask, men også ved rengøring og vask af tøj.
o Corona smitter via dråber fra munden/spyttet. Når patienten ånder og hoster ryger det
højst 1 m frem og falder herefter til jorden. Herefter ingen smitte.
Den sidste udmelding jeg har om corona smitte via papir – gavepapir, aviser, ugeblade mm – er, at virus kan
overleve her i 72 timer. Mange af jer vil selvfølgelig gerne aflevere en gavehilsen til jeres kære. Det skal I
endelig også gøre, men for at forebygge smitte, vil jeg bede jer sørge for en indpakning, vi kan vaske af med
sæbevand. Blomster er altid skønne af få, men lige i disse tider, må det gerne være til terrassen.
I er, som tidligere nævnt, velkommen til at lave aftaler med personalet om kontakt via facetime eller skype,
og ligeledes lægge små hilsner ud på husets facebookside. Her lægger personalet mange billeder og
videoklip ud fra hverdagen, så I har mulighed for at følge lidt med.

I er altid velkomment til at kontakte mig. Jeg skal forsøge at svare ellers tager jeg jeres spørgsmål med til
næste dags morgen videomøde.

Med venlig hilsen
Bente Markfoged, Leder
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