Sundhed og Omsorg

Kære pårørende til beboere på
Stenslund og Bronzealdervej
Meget er forandret i denne tid. Vi skal holde
afstand til hinanden og mange af de gøremål,
som normalt fylder i vores hverdag, er sat på
pause. Alt sammen for at forhindre spredning af
COVID-19 mest muligt.
På vores plejehjem følger vi nøje myndighedernes
retningslinjer. Det gælder både de retningslinjer,
som skal sikre den rette omsorg og pleje af vores
beboere. Og det gælder også retningslinjerne for
personalet såvel i plejen, som madservice og
pedeldrift.
Konkret betyder det, at vi holder afstand, sikrer
god håndhygiejne hos beboere og personale,
bruger værnemidler, når det er påkrævet (fx
handsker og forklæde), og sikrer den rette
rengøring og udluftning. Inden for madservice
foregår produktionen også efter gældende
retningslinjer, og leverandørerne følger fx særlige
anvisninger om at levere varerne på anviste
pladser.
Reglerne har også betydet, at vi har lukket
plejehjemmene for besøg. Som noget nyt gælder
besøgsrestriktionerne hele matriklen, hvilket
betyder, at pårørende ikke længere må opholde
sig på matriklen. Det vil dog stadig være muligt at
aflevere noget ved lågen / indgangen, hvorefter
personalet henter det og bringer det videre til
jeres pårørende. Dette skal altid koordineres og
aftales med personalet i det enkelte hus.
Vi ved, det er et stort afsavn for mange at skulle
undvære snak, nærvær og kram fra sine nære,
men vi håber meget, I vil respektere de nye regler.

På både Stenslund og Bronzealdervej gør vi vores
bedste for at støtte beboerne lige nu. Vi holder så
vidt muligt fast i vante rutiner og rammer, så
hverdagen fortsat føles tryg. Samtidig blomstrer
fantasien hos personalet rundt omkring, hvor der
udvikles nye aktiviteter, som kan laves med
afstand. Vi gør også lidt ekstra ud af maden, laver
ude-aktiviteter og nyder, at foråret er kommet.
En lokal dagligvareforretning støtter op og har
sendt os lidt til påskefrokosten, som vi kan hygge
os med i en svær tid.
Mange har gode erfaringer med at bruge
mobiltelefonen til at holde kontakt til sine
pårørende f.eks. via samtale, billeder eller video.
Vi er også aktive på de enkelte plejehjems
Facebook-profiler, hvor der er god mulighed for
at følge med i hverdagslivet. Vores medarbejdere
er klar til at hjælpe med både mobiltelefon og
Facebook, hvis der er behov for det.
Det kunne se ud til, at der vil gå noget tid, inden
vi vender tilbage til den hverdag, vi kender. Hvis
der er spørgsmål, er I selvfølgelig altid velkomne
til at kontakte både medarbejdere og leder på det
enkelte plejehjem.
Jeg ønsker jer alle en god påske.
Anne Stenbæk
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