Uddrag af mail 18.04.20 til de pårørende i BE40
Kære alle
.........
Fredag morgen oplevede jeg, at en af de beboere fra hus 40 som har benyttet
HyggeKælderen i den forgående tid, hoste en del tør hoste.
Adspurgt personalet var det ikke en ukendt hoste og temperatur måling viste ingen
feber.
Jeg kontakte alligevel sygeplejen og lægen for at være på den sikre side.
Sølunds læge vurderede at der for en sikkerheds skyld skulle tages en COVID-19
test at beboeren.
Herefter trådte de handlinger og retningslinjer der er udstukket i kraft:
- Akutteamet fra Skanderborg kommune kommer ud til boenheden med
værnemidler (dragt, maske og visir - handsker og blå “futter” har vi selv) som skal
benyttes af medarbejdere i boenheden, når de er sammen med beboeren indtil svar
fra prøven forelægger
- Horsens sygehus sender en Falck ambulance til boenheden med test materialet
(podepind, etikette med cpr.nr. og værnemidler)
- Falck medarbejderen ifører sig værnemidler inde i ambulancen og kommer ind i
boenheden, bliver vist hen til den pågældende beboer som er isoleret (med en
medarbejder) i lejligheden
- Falck medarbejderen tager en prøve med podepinden bagerst på tungen, bakker
testen forsvarligt ned, afklæder sig sine værnemidler lige udenfor lejligheden (har
medbragt affaldspose til at lægge det i)
- Herefter kører Falck medarbejderen med prøven, som vil blive afleveret til
dyrkning, hvorefter svaret telefoneres til hus 40
Falck medarbejderen sagde at det kunne tage 10-24 timer inden der forelå et svar,
men han lovede at lægge denne prøve øverst i bunken.
Det må have hjulpet, for allerede omkring midnatstid modtag nattevagten i
boenheden besked - testen er NEGATIV.
Så fra lørdag morgen er nu alt som det plejer at være i Boenhed 40.
Pårørende og værge til den pågældende beboer er løbende blevet informeret om
forløbet.
20 min før sin ankomst kontaktede Falck medarbejderen efter aftale boenheden, så
medarbejderene i begge huse kunne nå at køre en tur de andre beboere eller

beskæftige dem med andre aktiviteter, hvor vi vurderede det var uhensigtsmæssigt
de skulle opleve en ambulance og en værnemidler-påklædt Falckmand ankomme.
Hvilket gav ro til begge huse både under og efter.
Den pågældende beboer har samarbejdet flot ved selve testen og har nydt en-til-en
tid i sin lejlighed fredag eftermiddag og aften.
Medarbejderne på arbejde fredag eftermiddag har også gjort et fantastisk godt
stykke samarbejde.
Alle har det godt og vi er nyder nu en solrig weekend.
Med venlig hilsen
Pernille Hollænder
Faglig leder
Bo-enhed 40 • Sortesøvej 40 • 8660 Skanderborg

