Dagens opdatering fra Kamager
Torsdag d. 19. marts.

Det er med kæmpe lettelse, at vi konstaterer, at vi fortsat ikke har beboere, som er ramt af Corona. Vi har
haft nogle karantæneramte medarbejdere, men ingen har været alvorligt syge. Ingen – hverken beboere
eller medarbejdere er blevet testet - så vi ved ikke, om vi har Coronasmitten i huset. Men vi tror det ikke!
I Den Sociale Virksomhed er der et kriseberedskab, så vi til enhver tid kan få fat i vores ledelse og relevant
assistance. Alle 19 tilbudsledere i Den Sociale Virksomhed afholder skypemøder med vores ledelse og
administration i Hillerød tre gange om ugen, og vi får daglige opdateringer fra Regionen. Vi føler os trygge
ved den organisering, der er.
Vi har forespurgt alle relevante steder, om vi ikke kunne få testet personale, der fx har været ude og rejse.
Men det er ikke strategien nu. Testning er forbeholdt alle, der indlægges på hospitalet (uanset årsag) og
sundhedspersonale. Heldigvis har vi ikke haft behov. Opfordringen til alle er at følge Sundhedsstyrelsens
anbefalinger: Gå lige hjem, undlad social kontakt, vask dine hænder, host i ærmet og pas (på) dig selv!
Nogle beboere nyder at sove længe og synes det er herligt at holde fri. Andre beboere synes, det er svært
at dagene er anderledes, og det er ikke sjovt at være inde i sin bolig hele tiden. En beboer mener endog, at
både Mette Frederiksen og jeg er nogle møgkællinger, når vi laver sådan nogle regler! Men de fleste
beboere er utroligt gode til at følge vores anvisninger.
På Kamager har vi lukket alle de døre, vi kan, til de forskellige afdelinger. Vi har lukket til køkkenet i D/E af,
og vi holder dørene til storkøkkenet lukket. Vi bruger megen tid på at sikre, at tjenesteplanerne hænger
sammen, da vi også gerne vil sørge for, at alle beboere oplever lidt samvær, tur eller aktivitet hver dag.
Der arbejdes på højtryk for at få de udvendige byggerier færdige. De skal være afleveringsklar i starten af
april, og vi forventer, at det holder. Det bliver fantastisk at få adgang til vores have igen. Alt springer ud,
uden at vi får lov til at nyde det.

I disse dage er det også dejligt at være leder på Kamager. Dels oplever vi fantastiske medarbejdere, der er
fleksible og tager stort ansvar: Der byttes rundt, så alle behov dækkes og alle giver en hånd, hvor det er
nødvendigt. Dels får vi lidt tættere kontakt med beboerne, end vi plejer. Vi kan fx drikke en kop kaffe med
en beboer, der trænger til lidt adspredelse.

Med venlig hilsen
Mie Karleby

