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                    Plejehjemmet Ankersgade d. 12. august 2020 

 

Kære alle. 

Vi vil med dette nyhedsbrev forsøge at informere jer om situationen med Corona i plejehjemmet. Vi 

har pt. 2 medarbejdere i hus 23 og 27, som er testet positiv for Corona. I samarbejde med Styrelsen 

for Patientsikkerhed og krisebredskabsgruppen i Sundhed & Omsorg har vi kortlagt de to 

medarbejderes færden både i og uden for plejehjemmet. De beboere, som medarbejderne har 

været i nær kontakt med, bliver testet. Det drejer sig om i alt 14 beboere. Herudover testes også 

kollegaer, som de to smittede medarbejdere har været i nær kontakt med. 

Både de smittede medarbejdere og de kollegaer, der har været i nær kontakt med de smittede, er 

hjemsendte, indtil der foreligger to negative svar, og de er symptomfri. 

Alle, der testes, skal testes 2 gange: på dag 4 og dag 6 efter sidste nær kontakt med den smittede. 

Dette skyldes inkubationstiden, som netop menes at være 4-6 dage. 

Vi har kontaktet pårørende til de beboere, som skal testes, og vi kontakter disse igen, når der 

foreligger prøvesvar. 

Vi vil gerne bede jer genlæse følgende retningslinjer / restriktioner ifm. besøg i plejehjemmet: 

De seneste dage er der konstateret en stigning i antal smittede med Corona-virus i Aarhus. 

 

Derfor har Aarhus Kommune fra Styrelsen for Patientsikkerhed fået påbud om, at vi skal begrænse 

de indendørs besøg på alle plejehjem i Aarhus Kommune.   

 

Det betyder, at besøg på plejehjem fremover i udgangspunktet skal foregå udendørs og højst to 

besøgende samtidigt. 

 

Dog kan du, som pårørende, komme på besøg indendørs, hvis du er dén nærmeste pårørende til 

beboeren (for eksempel mand eller hustru eller søn/datter). Vi er klar over, at der kan være 

situationer, hvor I kan være mere end én nærmeste pårørende. Det er dog vigtigt, at I højst kan 

være én besøgende ad gangen (ved indendørs besøg), og at I husker at holde afstand og overholde 

god hosteetikette.  

 

Som hidtil skal besøgene finde sted i beboerens egen lejlighed, mens I ikke må opholde jer på 

fællesarealerne, undtagen når I går til og fra lejligheden.  

Indendørs besøg fra flere pårørende kan finde sted, hvis der er tale om besøg i en kritisk situation. 

Det er en kritisk situation, når der er tale om et uopsætteligt besøg fra pårørende til en kritisk syg 

eller døende person.    
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Eller at din pårørende har en kognitiv funktionsnedsættelse og derfor mangler evnen til at forstå og 

acceptere formålet med begrænsningen i besøg. For eksempel i forbindelse med en fremskreden 

demens.   

 

Her i plejehjemmet stiller vi naturligvis de nødvendige faciliteter til rådighed, sådan at besøg kan 

foregå udendørs i rare og rolige omgivelser.    

 

Det er også stadig muligt for beboerne at tage på besøg uden for plejehjemmet.    

 

Der er ingen tvivl om, at den nuværende situation er en alvorlig påmindelse til os alle – og især for 

alle os, der har et særligt ansvar for at passe på vores ældre.   

 

Vi opfordrer derfor alle til at holde ekstra godt fast i de gode råd, der er med til at forhindre smitten: 

Hold afstand - helst 2 meter, husk hygiejnen, vask hænder med sæbe og sprit af jævnligt. Vi 

anbefaler også, at man tager mundbind på.     

 

Som hidtil skal alle besøg aftales med os på forhånd – ring direkte til husene. 

 

Lad os hjælpe hinanden med at undgå yderligere spredning 😊 

 

Hvis I har spørgsmål til vores håndtering af situationen, kan I komme i kontakt med ledelsen: 

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

Viceforstander Charlotte Jobe:            2920 7936 / chaj@aarhus.dk 

Forstander Dorthe Malling :                 2478 4174 / domn@aarhus.dk  (FERIE TIL OG MED D.  17/8) 

  

Telefonnumre til de fire huse: 

HUS 19: 8713 4919 / HUS 23: 8713 4923 / HUS 25: 8713 4925 / HUS 27: 8713 4927 

 

De bedste hilsner 

Charlotte Jobe & Dorthe K. Thomsen 

Viceforstandere i Plejehjemmet Ankersgade 
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