Info brev den 17. april 2020
Kære pårørende, Fællesråd og Aktivitetsforening
En lille hilsen fra Bronzealdervej, hvor vi fortsat kan glædes over, at vi ikke har fået coronavirus indenfor
dørende.
Nu hvor samfundet lukker mere op – skoler, daginstitutioner mm – skal vi som personale, om muligt, være
endnu mere påpasselige. Der er jo også på Bronzealdervej personaler, der er har børn, som er startet i
daginstitution og skole. Vi vil selvfølgelig gøre alt hvad vi kan, for at undgå at bringe smitte ind til beboerne.
Håndhygiejne og afstand er den vigtigste indsats for både beboere og personale, men også desinfektion af
dørhåndtag, stikkontakter, håndtag på skuffer, køleskab mm. Den del har vi rigtig god styr på.
Afstanden mellem hinanden i husene kan være en udfordring, som vi i ledergruppen drøftede i torsdags.
Der skal fortsat kun være dem på arbejde, der er nødvendige. Jo flere personaler, jo større risiko for smitte.
Derfor kører vi fortsat med beredskabsvagtplan, som tilpasses individuelt.
På mandag har jeg møde med teamkoordinatorerne i hvert hus, hvor vi skal drøfte mulighederne for at
hjælpe beboerne til på mindst indgribende vis, at have fornuftig afstand til hinanden.
Det kan f.eks være at man spiser sammen i mindre grupper med større afstand mellem stolene.
Omstændighederne til trods, har vi mange skønne stunder på Bronzealdervej. I går fejrede vi Dronningen
med musik, fællessang og en kæmpe lagkage, og i dag har vores fysioterapeut lavet flere sjove opgaver i
det fri, som man kan lave, når man er ude at gå sig en tur.
Vores kendte harmonikaspiller Tove Jensen har tilbudt at komme og spille for os udenfor en dag, hvor
vejret er godt.
På den måde er vi sammen på afstand – men mærkeligt er det.
Vi håber I alle har det godt og kan holde humøret oppe.
Med venlig hilsen
Bente Markfoged, Leder
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