Genåbning af Ældrecentrene
Med udsendelse af Bekendtgørelse udsendt den 27. juni 2020 af Sundheds- og
ældreministeriet er det nu muligt at aflægge besøg såvel ude som inde, hvilket vi glæder
os rigtig meget til. En betingelse er dog at Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.
De anbefalinger vi skal leve op til er:
•

Vask hænder tit, eller brug håndsprit.

•

Undgå håndtryk, kindkys, og kram, begræns den fysiske kontakt.

•

Hold afstand og bed andre tage hensyn. I forhold til beboerne på ældrecentrene
vil afstandskravet være 2 meter

•

Host eller nys i dit ærme- ikke i dine hænder.

•

Vær opmærksom på rengøring- både hjemme og på arbejdspladsen.

Af hensyn til at mindske smittespredning vil der fortsat være låste døre på centrene. Vi
vil bede besøgende om at ringe på så personalet kan komme og lukke op og vise til rette.
Vi vil i den forbindelse informere om anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen som er
vigtige at overholde ved besøg.
Af hensyn til at mindske smittespredning og sikre rengøring, skal besøg foregå i
beboernes bolig, eller på udearealerne.
I forbindelse med besøgene vil vi bede gæsterne om at benytte de opstillede
rengøringsservietter, når besøget afsluttes.
Personalet vil sikre at der bliver gjort ekstra rent på overflader i både fællesarealer og på
servicearealer, rengøring i lejlighederne vil foregå efter kvalitetsstandarden.
På det enkelte Ældrecenter vil det være afdelingslederen der har ansvaret for at
besøgene foregår efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kan gennemføres på en
forsvarlig måde. Dette kan være forskelligt fra center til center efter centrets fysiske
indretning.
Såfremt der sker udbrud af Corona har Chefgruppen i SÆH besluttet, at den lokale
ledelse har kompetencen, ud fra et forsigtighedsprincip, til at indføre de nødvendige
foranstaltninger.
Ovenstående vil være gældende fra mandag i uge 28.
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