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            Plejehjemmet Ankersgade d. 17. august 2020 

 

Kære alle. 

Hermed en opfølgning på Corona situationen i plejehjemmet: 

• NUVÆRENDE STATUS: Ingen smitte hos beboere eller medarbejdere i 

plejehjemmet! 

• De to medarbejdere i hhv. hus 23 og hus 27, som blev testet positive, er tilbage på 

arbejde igen. De har ikke haft symptomer i hjemsendelsesperioden og kunne derfor 

vende tilbage på arbejde 7 dage efter testen. 

• Der er i alt 14 beboere i plejehjemmet, som er blevet testet hver 2 gange i 

forbindelse med smitteudbruddet. Alle tests har været negative. 

• Der er i alt 29 medarbejdere, som er blevet testet ud over de to smittede 

medarbejdere. Alle tests har ligeledes været negative. I forbindelse med 

smitteudbruddet blev i alt 7 medarbejdere hjemsendt, og de er alle tilbage. 

Tirsdag og onsdag i denne uge tilbydes alle medarbejdere i plejehjemmet at blive testet. 

Det er en del af den nationale strategi i opsporing og bekæmpelse. Det har altså intet at 

gøre med, at vi har haft to smittede medarbejdere – alle medarbejdere i ældreplejen i 

Danmark tilbydes test. 

Tak for jeres som altid støttende og rosende ord undervejs i vores lokale Corona krise. Vi 

håber, at det blev vores første og sidste bekendtskab med virussen. 

Nye beboere og pårørende er kommet til, og derfor vil vi lige opridse vores retningslinjer, 

som også er blevet tilrettet pr. d.d., i forbindelse med besøg i plejehjemmet: 

Styrelsen for Patientsikkerhed har tirsdag d. 4. august udstedt et påbud om skærpede 

besøgsrestriktioner for alle plejehjem i Aarhus Kommune. 

I må stadig gerne hente beboerne og tage dem med tur gå- eller køretur eller hvad I 

måtte have lyst til. 

Den enkelte beboer må gerne få indendørs besøg af sin nærmeste pårørende – altså 

én person. Så, er I flere nærme pårørende, skal I vælge hvem af jer, der besøger 

indendørs. 

Alle besøg på plejehjem skal som udgangspunktet foregå udendørs. Dog kan indendørs 

besøg finde sted, hvis der er tale om besøg i en kritisk situation. 
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Ved en kritisk situation forstås: Et uopsætteligt besøg fra pårørende til en kritisk syg eller 

døende person eller besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv 

funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med 

besøgsrestriktionerne.  

Derfor er vi startet op med vores havebesøg i teltene igen, og I kan ringe til personalet i de 

enkelte huse mellem kl. 13-14.30 (BEMÆRK TIDSPUNKTET ER ÆNDRET) og bestille 

besøgstid. Der vil være mulighed for et besøg af 1 times varighed og af max. 2 

pårørende/venner. Besøg til kritisk syge beboere skal ligeledes aftales med personalet. 

 

HUS 19: 8713 4919  

HUS 23: 8713 4923  

HUS 25: 8713 4925  

HUS 27: 8713 4927 

 

Der skal bæres mundbind inde i husene fra hovedindgang til lejlighed. Vi opfordrer 

besøgende til at beholde mundbindet på under besøget, og ligeledes opfordrer vi til at 

bære mundbind ved havebesøgene, men det er ikke et krav. 

De nationale retningslinjer gælder selvfølgelig stadig: 

• Grundig håndhygiejne: vask og sprit 

• Host / nys i ærmet 

• Hold afstand og undgå fysisk kontakt 

• Hvis du har symptomer på Corona, må du ikke besøge plejehjemmet 

 

Hvis I spørgsmål eller andet, som I ønsker at dele med os, kan vi træffes på: 

Dorthe Malling:  2478 4174 / domn@aarhus.dk (træffes fra d. 17/8 efter ferie) 

Charlotte Jobe: 2920 7936 / chaj@aarhus.dk 

Dorthe K. Thomsen: 4187 3951 / doo@aarhus.dk 

 

De bedste hilsner 

Charlotte Jobe & Dorthe K. Thomsen 

mailto:domn@aarhus.dk
mailto:chaj@aarhus.dk
mailto:doo@aarhus.dk

