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Kære pårørende,
Forlængelse af et lukket Danmark
Bedst som vi håbede, at vi var i gang med den sidste uge i denne nedlukkede tilstand i Danmark, ja så kom
der endnu et pressemøde, der gør det klart, at vi skal fortsætte som nu frem til efter påske.
Det er en meget mærkelig og uvirkelig situation, som ingen af os nogen sinde har prøvet før. Som ingen i
Danmark har prøvet før. Det betyder også, at vi på den ene side hungrer efter information, viden, sikkerhed
og tryghed. På den anden side ved vi godt, at der ikke er nogen, der kan give os sikker viden og klare logiske
svar lige nu.
Alt taget i betragtning, så fungerer den nye hverdag på Kamager, men vi glæder os som resten af Danmark
til at få hverdagen tilbage. Det gælder i særdeleshed beboerne.
Besøgsrestriktioner
Udmeldingen fra Den Sociale Virksomhed er, at besøgsrestriktionerne skal overholdes. Det betyder ingen
besøg af pårørende, heller ikke for at gå en tur. Og heller ingen beboere på hjemmebesøg, da risikoen for at
få bragt smitte med tilbage er for stor. Dette er en stramning i forhold til sidste uge.
Vi forsøger fortsat, at beboerne er mest muligt i deres egne boliger, og vi har delt Kamager op, så døren
imellem A-B og C er lukket ind til D og E. Dette for at mindske gennemgang.
Vi holder fast i det gode humør og laver aktiviteter
Der er beboere, der er rigtig møg trætte af at være i egen bolig. De skal især tilgodeses til at komme ud af
huset. Vi glæder os over at vejret, så der kan planlægges med gåture i små grupper. Ligeledes forsøger vi
hver dag at benyttede det lejede sommerhus ved Vig, som vi allerede har lejet en uge mere, så vi kan
komme afsted på tur. Og så har vi også lyst til at fortælle alle Jer, der savner at komme og besøge og være
sammen med Jeres pårørende, at der - til trods - er en god stemning på Kamager. Der er masser af latter og
godt humør.

De allerbedste hilsner
Mie og Lena

