Nyhedsbrev 24/4 2020
Kære beboere, pårørende, personale og frivillige
En lille hilsen med opdatering af hverdagen på Bronzealdervej, hvor vi fortsat kan
glædes over, at Covid19 ikke er kommet indenfor dørene.
Kreativiteten blomstre i husene, men på trods heraf er der lidt stille her og savnet er
stort for mange. Dejligt at vejret i den grad er med os.
Vores fysioterapeut er nu i gang igen med individuel træning og prioriterer træning
hos beboere, der i de sidste 6 uger har mærket et funktionstab.
I forhold til besøg på Bronzealdervej, er der fortsat forbud mod besøg på matriklen.
Kriseledelsen i Odder Kommune har drøftet emnet i dag, og har meldt ud, at vi
fortsat skal følge det forbud Styrelsen for Patientsikkerhed udstedte den 6. april
2020. I forbuddet står:
”Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og den del af boligen, som
beboeren selv råder over. Forbud kan også omfatte udearealer, som ligger på
institutionens område, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme
udbredelse af coronavirus/COVID-19. Det er den stedlige kommune, der udsteder
forbud til de plejehjem mv, der er beliggende i kommunen”
Hos os gælder forbuddet både inde og ude. Så snart der kommer en lempelse i
forbuddet, vil I selvfølgelig få besked herom og om hvordan lempelsen vil blive
forvaltet. Tak for jeres tålmodighed og forståelse.
I dag har Odder Kommune foræret hvert hus en Ipad, som udelukkende er til glæde
for beboerne til videokontakt med pårørende, musik, spil mm. Jeg vedhæfter i
denne mail en vejledning til, hvordan pårørende kan bruge videobesøget på en
sikker platform, der hedder StarLeaf.
Sidst vil jeg med glæde fortælle, at vi har ansat en ny soschef, som hedder Helle
Krab Skøtt. Helle bor i Ørting og er uddannet sygeplejerske med flere års
ledererfaring. Helle starter i sit nye job hos os den 1. juni.
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