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Plejehjemmet Ankersgade d. 16. november 2020 

Kære alle. 

STATUS:  

Vi har i plejehjemmet en enkelt medarbejder, som er smittet med Corona. Dog har 

medarbejderen ikke været på arbejde i 4 uger op til sygdomsudbruddet, så der har ikke 

været risiko for yderligere smitte i plejehjemmet.  

Vi er meget opmærksomme på vi symptomer, og skulle de opstå, igangsætter vi med det 

samme ekstra værnemidler og tests. Som en del af den nationale strategi for 

medarbejdere i sundhedssektoren, bliver alle medarbejdere nu tilbudt test hver 14. dag. 

 

VARM MAD: 

Vi har gennem en længere periode afprøvet at servere den varme mad midt på dagen og 

den kolde mad om aftenen. Perioden blev lidt længere end forventet pga. af de 

udfordringer, som Corona-epidemien gav os i begyndelsen med isolation, små 

spisegrupper etc. Nu har vi været normaliserede (omkring spisesituationen) i en længere 

periode og finder, at tiden er inde til igen at spørge beboerne om, hvad de synes bedst 

om. 

Derfor vil vi bede beboerne om at tage stilling til følgende: 

• Hvornår vil du helst have den varme mad? 

• Hvornår vil du helst have din dessert? 

I den forbindelse vil vi meget gerne have jer pårørendes hjælp til sammen med jeres nære 

at kvalificere  ønskerne – det kan være at tage en snak eller lægge en føler ud. 

Alle beboere vil få en stemmeseddel ud i løbet af november måned. Vi samler sedlerne 

sammen i  december og offentliggør resultatet i det nye år. 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTtQZ0vPKI2I&psig=AOvVaw1rIH9G6uctqyFGG3r1qKKJ&ust=1605617021151000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiWj9uLh-0CFQAAAAAdAAAAABAD
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BEBOER-PÅRØRENDE RÅD: 

I starten af det nye år vil jeg gerne opstarte et nyt beboer-pårørende råd i plejehjemmet. 

Formålet er at tilgodese beboernes interesser, både hvad angår aktiviteter og indkøb. 

Medlemmer af beboer-pårørende rådet er ligeledes en vigtig del af afdelingsbestyrelsen, 

som bl.a. årligt afsætter midler til plejehjemmet, som rådet forvalter brugen af. Derfor vil 

jeg rigtig gerne have nogle interessetilkendegivelser fra både beboere og pårørende til at 

indgå i dette fællesskab. Antallet af møder er 2-4 om året á 1½ times varighed. 

 

BESØG I PLEJEHJEMMET: 

Vi er stadig underlagt besøgsrestriktioner, hvor blot én fast pårørende må komme på 

indebesøg. Herudover kan der bookes besøg i vores telte, hvor op til to gæster ad gangen 

kan deltage sammen med beboeren. Nu hvor vi går den kolde tid i møde, er der installeret 

varmekanoner i de tre havetelte ved hus 23, 25 og 27. Varmekanonerne tændes ved at 

trykke på den røde knap til højre. Husk at slukke, når I forlader teltene. Besøgsteltet ved 

hus 19 har ikke en varmekanon, men en varmelampe, som vi sørger for at tænde i god tid 

inden et besøg. Derudover kan vi i weekends tilbyde et besøgslokale med indgang fra 

Ankersgade for gæster til beboere i hus 19. 

Vi beder jer om at booke besøgene telefonisk udelukkende i vores telefontid, som er kl. 

13-14. Hvis I ringer uden for telefontiden, vil I kunne opleve at blive bedt om at ringe inden 

for telefontiden, eller telefonen vil måske ikke blive besvaret. Vi har telefontid, fordi vi har 

brug for ro til at værne ekstra meget om beboerne under plejen og måltiderne i denne 

noget anderledes tid. Vi håber, at I vil respektere telefontiden       Telefonnumrene til de 

fire huse står nederst. 

 

JUL / NYTÅR: 

Flere både beboere og pårørende har efterspurgt arrangementer i forbindelse med jul og 

nytår. Der er også efterspurgt retningslinjer for afholdelse af jule- og nytårsaften, hvor 

pårørende kan deltage. Som retningslinjerne er nu, kan vi ikke holde den årlige julefrokost, 

hvor pårørende kan deltage. Vi kan heller ikke invitere pårørende ind til adventshygge, 
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som vi plejer eller jule- og nytårsaften. Skulle der blive lempet på restriktionerne, får I alle 

besked herom. Vi holder julefrokost for alle beboere d. 9. december, hvor personalet vil 

gøre deres bedste til, at det bliver en sjov og hyggelig dag. Derudover bliver der også 

arrangeret adventshygge på søndagene, julefest d. 24. december og nytårsfest d. 31. 

december – ganske som vi plejer, desværre bare uden pårørende. 

Det er jo altid en mulighed for beboerne at komme på besøg hos deres pårørende i 

forbindelse med jul og nytår. Der plejer at være mulighed for bestilling af kørsel med 

egenbetaling til og fra plejehjemmet, hvis der ikke er mulighed for, at pårørende selv 

henter og bringer beboerne. Oplysninger om handikapkørsel i forbindelse med jul og nytår 

kan findes her: https://www.midttrafik.dk/flextrafik/handicapkorsel/ 

 

 

De bedste hilsner fra 

Dorthe Malling, 

Forstander Plejehjemmet Ankersgade 

Tlf. 2478 4174 

MAIL: domn@aarhus.dk 

 

TELEFONNUMRE TIL BOOKING AF BESØG I TIDSRUMMET KL. 13-14 DAGLIGT: 

HUS 19: 8713 4919 

HUS 23: 8713 4923 

HUS 25: 8713 4925 

HUS 27: 8713 4927 

 

 

https://www.midttrafik.dk/flextrafik/handicapkorsel/
https://www.google.dk/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fgludby.dk%2Fwp%2F%3Fp%3D1550&psig=AOvVaw1ztO99T7sl5eYLYtvKtVyn&ust=1605616387369000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDfja-Jh-0CFQAAAAAdAAAAABAD

