Infobrev til beboere, pårørende, personale og frivillige den 30/3 2020
Kære alle
En lille opdatering her fra Bronzealdervej, hvor hverdagen for både beboere og personale fortsat er uden
Coronavirus.
En stor tak til jer alle herfor.
En tak til beboerne, fordi I tålmodigt finder ud af at få jeres hverdagliv til at fungere uden besøg af jeres
pårørende, og fordi I er er så gode til håndhygiejne.
En tak til pårørende, fordi I bakker så ansvarlig op og bliver væk fra Bronzealdervej, selvom det er svært.
Tak for jeres opfindsomhed for at glæde beboerne på afstand.
En tak til personalet, fordi I med stor faglighed og ansvarlighed går ind i situationens alvor og får skabt
rammer for en god hverdag for beboerne.
Vi skal alle sammen hele tiden have os for øje, at den store indsats i Danmark er sat i værk for at passe på
kronisk syge og sårbare ældre.
Derfor skal restriktionerne overholdes, for at undgå smittespredning på Bronzealdervej.
Jeg har fuld forståelse for det afsavn, man føler i denne tid, hvor man har brug for hinanden som familie.
Nu kommer påsken snart med familietraditioner, hvor man mødes, spiser og hygger sig sammen.
Denne påske bliver anderledes for os alle og savnet må vi leve med indtil tiden bliver normaliseret igen.
Brug derfor flittigt husets Facebook, Skype eller Facetime til at være i kontakt med hinanden.
For en sikkerhedsskyld ridser jeg lige sikkerhedsforanstaltningerne op:
- Dørene til husene er låst, da husene udelukkende er forbeholdt beboere og personale.
- Udenomsarealerne herunder også beboernes terrasser er ligeledes forbeholdt beboere og
personale, så de sikkert kan bevæge sig ud i den friske luft.
- Vareleveringer og lignende må forekomme ved fordøren.
- Nye beboere er i karantæne i egen lejlighed i 14 dage. Indflytning sker gennem lejlighedens
terrassedør.
- Besøg kan forekomme i kritiske situationer og efter aftale med mig.
Det er underligt at skulle skrive ovenstående, men lige nu er det desværre nødvendigt, hvis vi fortsat skal
forebygge smittespredning på Bronzealdervej.
Med venlig hilsen
Bente Markfoged, Leder
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