Seneste nyt fra Kamager
Fredag den 20. marts 2020.

Endnu en rolig dag er gået på Kamager. Seks beboere fra Team C har været i sommerhuset i Vig, da der
skulle skæres en væg ned i deres team for at erstatte et vindue med en dør. Der er opsat støvvæg, vindue
og væggen er nede, og larmen er overstået i denne omgang. Der kommer ny dør til tilbygningen i næste
uge. Det kører, og der er styr på det.
Vores husassistenter knokler. De spritter af på alle flader og håndtag, og de er ekstra grundige mange
steder. Vi glæder os helt vildt til vores vaskerimedarbejder kommer tilbage i næste uge, for det er gået op
for os, hvor uendeligt mange maskiner tøj, vi vasker om dagen.
Desværre er rammerne for besøg blevet indskærpet. Og det er selvfølgelig for at begrænse
smittespredning. Styrelsen for Patientsikkerhed har nu udsendt påbud til regionsråd og
kommunalbestyrelser om at indføre stop for besøg på alle botilbud, plejehjem og hospitaler. Forbuddet
trådte i kraft 18. marts kl. 10. Den Sociale Virksomhed skriver mere om det på dette link:
https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-information-om-begraensning-af-besoeg-paa-sygehuse%2cplejehjem%2c-bosteder-mv/#. I kan også klikke direkte på linket nederst på forsiden af Kamagers
hjemmeside under ”Midlertidigt besøgsforbud på Kamager”.
Forbuddet betyder, at det ikke er en mulighed at hente sin pårørende på parkeringspladsen og gå en tur.
Det er selve besøget, der slet ikke skal finde sted. Smittekæder skal brydes. Vi må derfor benytte
lejligheden til at blive fortrolige med vores tekniske hjælpemidler. Mange beboere har tablets/iPads, og
hvis I også har, så I kan facetime sammen. Ring til teamet og lav en aftale.
Weekenden er planlagt og vi har stadig medarbejdere nok. Forhåbentlig bliver der også mulighed for at
komme lidt ud i det gode vejr. Til weekenden er der indkøbt popcorn, bageartikler, sodavand og andet
godt. Så skulle det være muligt at gå i hjemmebio, selvom man må undvære at gøre det med sin ven,
familie eller nabo.
I hører først fra os igen på mandag – og forhåbentlig er der stadig ingen nyheder.
Herfra sendes de bedste ønsker til jer alle om en god weekend.
Mie Karleby.

