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Kære Pårørende til beboere på Kamager
Som i nok alle har regnet ud, så bliver Kamager nu også omfattet af en række foranstaltninger på grund af Corona. Det får
betydning for rigtig mange forhold i hverdagen.
Vi er i meget tæt kontakt med vores ledelse i Den Sociale Virksomhed og får dagligt opfølgende informationer og retningslinjer derfra. Den Sociale Virksomhed er i tæt dialog med Region
H, Sundhedsmyndigheder og de øvrige regioner i forhold til at
sikre retningslinjer for levering af værnemidler og særlige problemstillinger i forhold isolation, behandling og pleje af beboere.
Vi har (endnu) ingen på Kamager der har fået konstateret Corona. Vi har medarbejdere, der er blevet bedt om at blive
hjemme, da de har rejst i berørte områder. Vi har også medarbejdere der er i karantæne, men som ikke er testet.
Vi har i formiddag modtaget meddelelse om at alle dagtilbud
er lukket fra i morgen og 14 dage frem. Det betyder at alle beboerne er hjemme på Kamager.
Det bliver en laaaang weekend!
Vi har aflyst alle besøg af/hos fys, tandlæge, ortopæd, massage, forbehandling, håndværkere osv. Vi har derfor også aflyst det byggeri der skulle være startet i Team B i næste uge.
Vi gør hvad vi kan for at begrænse smittefaren i huset. Vi har
forøget rengørings aktivitet, vi har håndsprit alle vegne og vi
forsøger at få beboerne til at blive i eget team.

Vi begrænser "gæster" udefra. Vi opfordrer - med plakater på
dørene - besøgende/håndværkere/chauffører/post til at vente
udenfor, og ringe ind til Kamager, for at blive modtaget – i
stedet for selv at gå ind i huset.
De samme forholdsregler gælder besøg fra jer pårørende. Vi
opfordrer jer alle til at undlade besøg. I kan måske i stedet
vælge at komme og tage jeres pårørende med hjem, eller på
en tur – vi anbefaler en tur udendørs. I skal aftale med teamet
at afhentning og aflevering sker på Kamagers parkeringsplads.
Hvis besøg på Kamager er nødvendigt, skal I aftale det forud
med teamet. Ring når I ankommer, så i får adgang til Kamager gennem beboerens havedør.
På Kamager holder vi daglige briefinger for medarbejderne kl.
9 og kl. 15, for hele tiden at være opdateret på udviklingen –
både på og udenfor Kamager.
I er også meget velkomne til at ringe til Mie på 40124006 eller
til Lena på 23351642, hvis der er noget i er i tvivl om.

Med venlig hilsen
Mie Karleby
Forstander
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