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Kære Alle. 
 

Med baggrund i løbende og seneste information om udbredelse af Coronavirus, 
har Kløvervangens ledergruppe i dag den 11. marts 2020 vedtaget følgende: 

 
 

INFORMATIONERNE HAR EKSTERN OG INTERN 

KARAKTER. 

 
  

Følgende tiltag sker for at forebygge spredning af smitte, og ikke på baggrund af, 

at personer med relationer til Kløvervangen, er konstateret smittet med 
coronavirus. 

 

ADFÆRD: 

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen følges. 
- Alt personale arbejder efter geografisk opdeling i huset – dvs. at alle 

begrænser deres adfærd relateret til den enhed de tilhører – i det omfang 

det er muligt. 

- Kommunikation på tværs af boenheder foregår primært via telefon og mail 

(det må gerne ske via privat telefon i denne periode.) 

- Beboernes rene vasketøj distribueres på følgende måde:  

det køres op fra vaskeriet til den enkelte enhed, plejepersonale lægger det 

på plads i den enkelte bolig. 

- Morgenmad/frokost: 

Køkkenet sætter alt mad parat foran køkkendøren – de enkelte boenheder 

henter selv maden her. 

- Køkkenet deltager ikke i frokost i enhederne. 

- Rudi og Morten opdeler sig i huset – Rudi fordeler opgaverne. 

- Rengøring/vaskeri – nuværende principper i dette område findes forsvarlige 

i forhold til den aktuelle situation. 

- Sygeplejersker og terapeuter arbejder i de enheder de er tilknyttet og 

kommunikerer som ovenfor nævnt via telefon og mail.  

- Administration (Birte og Birte): post til og fra huset/rundt i huset skal 

hentes/bringes på/til forkontoret – og sker gennem ”lugen” til forhallen. 

Kommunikation til administrationen foregår også via telefon og mail.  
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EKSTERNT følgende tiltag ER AFLYST INDTIL VIDERE: 

- Leg på Plejehjem (babyrytmik) 

- Skødstrup skole  

- Eli og Nanna besøgshund 

- Nanna musikterapeut 

- Marianne – foddame 

- Jonna - frisør 

- Kristian Nissen (massør) 

- Christian Foged (musik) 

- Eksterne aktiviteter som fx dilletant i Mejlby forsamlingshus 

- Damernes Magasin 

  

 
INTERNE følgende tiltag ER AFLYST INDTIL VIDERE: 

- Alle møder/fællesskaber fx teammøder, torsdags møder 

- Dansecafe/sangcafe/banko/fredagsbar m.m. 

- Undervisning generelt fx dysfagi og brand 
 

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte nærmeste leder eller personalet i boenheden. 
 

 
OVENSTÅENDE INFORMATION ER GÆLDENDE INDTIL DER KOMMER EN 

NY UDMELDING.  
 

 

På vegne af ledergruppen 
 
 
Erland Alstrup 
Skødstrup den 11. marts 2020.  


