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Kære pårørende til beboere på
Stenslund og Bronzealdervej
Tusinde tak
Tak for jeres store opbakning i en svær tid.
Det betyder utrolig meget for såvel beboere,
ledere og medarbejdere, at I alle hjælper os
med at respektere sundhedsmyndighedernes
anbefalinger under corona pandemien.
Endnu er ingen beboere, og heller ingen
medarbejdere, i Odder Kommune testet
positiv med COVID-19. Det er rigtig godt!
Lad os blive med at arbejde for det!
Hvordan holder man kontakten?
Men det er en svær tid. COVID-19 afskærer
os fra en tættere kontakt til familie og
venner. Det mærker vores beboere også til.
Heldigvis er der mange måder at være i
kontakt med hinanden på. Kontakten mellem
pårørende og beboere kan foregå enten med
telefon, mail eller som videoopkald. Og medarbejderne vil gerne hjælpe til med dette.
Der er indkøbt ekstra tablets til alle
boeenheder, således at det er muligt at
hjælpe den enkelte beboer med at
gennemføre et videoopkald.
Der er fortsat stor smittefare
Smittefaren med COVID-19 er slet ikke ovre.
Og risikoen for at blive smittet er stadig stor.
Af samme grund er alle indendørs besøg på
plejehjem, bosteder og korttidspladser
fortsat ikke tilladt.

Vi sikrer en høj hygiejne ved at holde afstand,
have god håndhygiejne hos både beboere og
personale, bruge værnemidler når det er
påkrævet (fx handsker og forklæde), og sikrer
den rette rengøring og udluftning. Ved
spisning og madlavning tages også særlige
forholdsregler.
Terrassebesøg og gåture er nu muligt
Odder Kommune giver nu muligheden for, at
nære pårørende kan komme på besøg
udendørs. Besøget skal gennemføres
sundhedsmæssigt forsvarligt og i forhold til
hvad beboeren kan være med til.
Hvad er et terrassebesøg?
Et terrassebesøg er
- udendørs
- med 2 meters afstand
- beboeren sidder i terrassedøren
- 1 – 2 pårørende (helst de samme hver
gang) sidder på terrassen
- man skal vaske eller spritte hænder
før og efter besøget
- mad og drikkevarer må ikke medtages
Hvordan aftales et besøg?
Efter nærmere aftale med det enkelte hus,
kan der arrangeres et besøg på terrassen.
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