Kære pårørende til beboer på Betaniahjemmet
Der er desværre fortsat beboere på Betaniahjemmet, som er smittet med Covid – 19, men
heldigvis ser det ud til, at færre beboere bliver smittet nu end for nogle uger siden. Alle beboere,
der inden for de sidste 12 uger ikke har været smittet med Covid – 19, får tilbudt en PCR test
fredag den 18. februar 2022. Hvis din kære tester negativ ved fredagens PCR test, eller er rask
efter smitte indenfor de sidste 12 uger, får pågældende fra mandag den 21. februar 2022 igen
tilbud om at deltage i fælles spisning på etagen, og vi åbner spisestuen til fx aftencafe mandag og
torsdag samt fælles frokost på hverdage.
Vi planlægger også fælles aktiviteter igen, hvor din kære kan deltage, hvis en selvtest er negativ.
Alle Betaniahjemmets beboere har i dag modtaget skriftlig information om ovenstående.
Jeg anbefaler fortsat, at alle beboere opholder sig i egen bolig samt på fællesarealer på etagen
indtil på mandag, da jeg først modtager svar på fredagens PCR- test i løbet af weekenden. Men,
jeg vil gerne understrege, at det står din kære frit for at følge anbefalingen.
Når du er på besøg hos din pårørende, skal du fortsat anvende mundbind, når du går gennem
fællesarealer, og jeg beder om, at du opholder dig i din kæres egen bolig af hensyn til de øvrige
beboere. I fællesarealerne på etagerne er der fortsat udelukkende adgang for beboere og
medarbejdere, da det ikke er muligt at overholde anbefalingen om afstand mellem beboere og
gæster, i de begrænsede fællesarealer. Det betyder, at du og din pårørende skal opholde jer din
pårørendes bolig eller på fællesarealerne i Regnbuen eller spisestuen. Du er velkommen til at
hente din pårørende i fx fælleskøkkenet eller opholdsarealet, men du må ikke sætte dig ned i
fællesarealerne på etagerne af hensyn til de øvrige beboere. Vi har stadig en del beboere, som er
meget bange for at få Covid- 19, så jeg håber, at du vil hjælpe os med at minimere risikoen ved at
overholde ovenstående.
Hvis du og din pårørende gerne vil benytte Betaniahjemmets fællesarealer, er I velkommen til at
sidde i Regnbuen og i spisestuen / loungen, når der ikke er arrangementer i huset.
En del af Betaniahjemmets medarbejdere har været og er fortsat smittet med Covid – 19. Du vil
derfor i de kommende uger stadig opleve en del afløsere og vikarer, som ikke har det samme
kendskab til Betaniahjemmet, som de faste medarbejdere. Hvis du ikke kan få kontakt til en fast
medarbejder, når du er på besøg, så kontakt den ansvarshavende medarbejder på telefon 3814
6975. Har du spørgsmål, som du ikke kan få besvaret, så send en mail til afdelingsleder Nawal
Boudarba nab@betaniahjemmet.dk som efterfølgende vender tilbage med et svar.
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