Aabybro torsdag d. 12. marts 2020.

Til forældre og samarbejdspartnere.
Vedr. Covid – 19 og situationen på Birkely.
Birkely er underlagt Socialområdet, som blandt andet tæller døgninstitutioner, botilbud og boformer. Det vil
sige at vi fortsætter som vi plejer og vi sender ikke beboerne hjem, for Birkely er netop deres hjem.
Regeringen har besluttet at sætte den offentlige sektor på ”nødblus” fra fredag den 13. marts og foreløbig
14 frem til den 29. marts.
Dette kommer selvfølgelig til at betyde ændringer i dagligdagen på Birkely, da beboerne nu ikke skal afsted i
deres respektive dagtilbud samt de aktiviteter, de plejer at gå til ugentligt.
Vi vil herunder forsøge at sammenfatte, hvad vi har besluttet:


Beboerne har lov til at blive på Birkely



Hvis I som pårørende vil have jeres børn hjem, har vi forståelse herfor og vi finder en løsning på det



Vi vil forsøge at begrænse besøg på Birkely



Ved besøg på Birkely opfordrer vi til, at det foregår på beboernes værelser



Vi opfordrer til, at besøgende overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forbindelse med at
beskytte sig selv og andre mod coronavirus (sendt med denne skrivelse)



Vi opfordrer til, at beboerne begrænser deres aktiviteter udenfor Birkely



Vi opretholder den samme normering som hidtil - både i botilbud samt i bostøtte



Om nødvendigt sætter vi flere ressourcer på i weekends



Vi vil skabe rammer for meningsfyldt samvær og aktiviteter i dagtimerne sammen med beboerne fra
mandag og de næste 14 dage - altså i timerne hvor de skulle have været i dagtilbud



Vi aflyser flest mulige aktiviteter/Tirsdagsarrangementer ud af huset mm



Vi gennemgår beboernes aftaler og aflyser/udsætter fx fysioterapi, tandlægebesøg mm



Hvis en beboer skal i karantæne på grund af risiko for coronavirus, vil vi få og følge en formel
procedure udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed

Begge afdelinger, Industrivej og Fristrupvej, vil i dag og i morgen udarbejde så vidt mulige individuelle
skemaer/tilbud til beboerne, så der skabes den fornødne struktur og forudsigelighed.
Vi forsøger at tage de hensyn til hver enkelt og vil arbejde udfra at skabe en så rolig, struktureret,
forudsigelig og normal hverdag så mulig, og hele tiden være åben for spørgsmål omkring situationen. I må
endelig give os besked, hvis I bliver bekendte med, at beboerne ikke får svar på deres spørgsmål. Vi vil ikke
gå og opdatere dem på statistik og nyheder, da det for nogen kan skabe utryghed, men vi svarer hver enkelt
udfra, hvad vi ved, hvis de spørger.

På Birkely efterlever vi de forholdsregler som Sundhedsstyrelsen anbefaler og har hængt oversigt med
”Forebyg smitte mod ny coronavirus” op forskellige steder på afdelingerne, suppleret håndspritdispensere
samt præsenteret oversigterne for beboerne, som vi yder bostøtte for.
Vi har fortalt beboerne omkring tiltaget og gennemgået oversigten med dem og vil løbende gøre det, når
muligheden er der.
Det er en balance mellem at tage situationen meget alvorligt, men samtidig skabe ro, sunde hygiejnetiltag og
sikkerhed for beboere og personale.
Vi fremsender ligeledes denne skrivelse til de aktuelle dagtilbud og samarbejdspartnere, så de bliver
orienteret om beboernes hverdag.
Hvis der kommer ændringer, vil vi slå det op på vores hjemmeside og på Facebooksiden.

Såfremt I har spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Frederik From
Forstander
Telefon: 98 279 027 / mobil: 51 234 793 / e-mail: frederik@birke-ly.dk

Beskyt dig selv og andre mod coronavirus/COVID-19
Her er 5 gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte:
1.
2.
3.
4.
5.

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

Nye anbefalinger
Hvis du er rask – beskyt dig selv for at beskytte andre
Følg rådene om håndvask og håndsprit, og at vise hensyn og begrænse fysisk kontakt og
sociale aktiviteter.
Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse – bliv hjemme, indtil du er rask
Hold afstand til dine nærmeste, og undgå kontakt med andre uden for hjemmet.

Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg
over flere dage – ring til lægen
Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

