Kære alle – borgere, pårørende, medarbejdere og værger.
Efter en meget lang nedlukningsperiode i hele landet og specifikt for os i Center for Selvejende Dagtilbud
Lavuk Stjernen, er der nu ved at være lys i mørket.
Som led i genåbningen af landet og i relation til sidste uges beslutning fra Socialudvalget, som pålægger
Borgercenter Handicap, at genåbne samtlige kommunale samværs- og aktivitetstilbud, er turen nu kommet
til os i Lavuk Stjernen.
Alle borgere, som er tilknyttet Lavuk Stjernen, vil i videst muligt omfang blive tilbudt at genoptage deres
aktivitets- og samværstilbud, men dog på ændrede betingelser.
De enkelte tilbud vil fremadrettet sikre, at borgere som er hjemmeboende eller alene boende, ikke bliver
blandet på tilbuddet med borgere, som bor på bosteder. Dette for at undgå yderligere smittekæder.
Alle borgere vil blive vurderet i deres opstart, hvorvidt de er i risikogruppe og/eller bor med andre, der er i
risikogruppe. Bostederne er blevet bedt om at risikovurdere borgerne og såfremt vi er uenige i deres
udmelding bedes der om en lægefaglig vurdering.
Vi tilstræber, at alle sundhedsfaglige retningslinjer overholdes, hvilket kan give enkelte borgere problemer i
forståelse af overholdelse af bla. afstandskrav og hygiejne, derfor vil der på de enkelte tilbud være
forskellige krav og tiltag, som skal efterleves.
Færrest mulige private ejendele bør medbringes og hygiejneforhold skal efterleves.
Dette vil medføre øget rengøring og dermed kortere tid i dagtilbuddet. Der vil også være ændrede kriterier
for transport til og fra aktivitetstilbuddene og det vil være de enkelte daglige ledere, der sætter
dagsordenen i samarbejde med kørselsselskabet.
Hvorvidt, alle får tilbudt samme dage, antal af dage og tider er endnu uklart, og alle må væbne sig med
tålmodighed, da åbningen afhænger af at kunne planlægge både sundhedsmæssigt og pædagogisk
forsvarligt.
I tæt samarbejde mellem stab og de daglige ledere bliver alle vore tilbud åbnet i en kadence, som
overholder samtlige sundhedsmæssige krav, den enkelte borgers evne til forandring og ny tilpasning, samt
ikke mindst borgerens risikovurdering for ikke at blive smittet med Covid 19.
Rigtig mange spørgsmål kan blive besvaret ved at læse COVID banneret på vor hjemmeside.
En ting er sikkert – der er mange spørgsmål, som ikke kan besvares med et ja eller nej, og derfor må vi alle
sikre en god tilbagevenden til en ændret hverdag og et ændret aktivitets og samværstilbud, som gør alt for
at bryde den lange isolation.
Den enkelte borger – dennes værge, bosted eller pårørende vil blive kontaktet af Dagtilbuddets daglige
ledere, når det er tid til opstart, hvis ikke den allerede er fundet sted.
Vi har været heldige ikke at opleve smitte med Covid 19 i vore aktivitets tilbud, hverken blandt medlemmer
eller medarbejdere, men der har været botilbud, som har været ramt både blandt borgere og
medarbejdere.
De medarbejdere, som vi i perioden har haft udlånt til døgntilbud er alle vendt retur uden men’, eller
smitte. Vi takke dem for indsatsen.
Ved yderligere spørgsmål er I velkommen til at kontakte undertegnede og eller de daglige ledere.
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