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 INFORMATIONSBREV TIL BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE. 

 

 Kære alle   

For de allerfleste af os er julen en tid med hygge, varme og samvær. Men i år ser vi desværre ind i en 

juletid, hvor færre kan besøge deres ældre på plejehjemmene.    

Vi er forsat påvirket af smittetrykket fra anden bølge af Corona og smitten har i stigende grad også ramt 

ældre og udsatte.    

Derfor er budskabet: vi har alle sammen et ansvar for fortsat at passe godt på vores ældre og svage. For 

selvom vaccinen heldigvis er på vej til alle plejehjem i Aarhus, så vil der stadig gå en rum tid før vi igen 

kan færdes frit og sikkert.    

Derfor er det helt afgørende, at vi holder fast nu og hjælper hinanden med at overholde de gældende  

retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og ligeledes de lokale aftaler og anvisninger på Kløvervangen.   

Besøg på Kløvervangen kan foregå indendørs i beboerens egen bolig og som noget helt nyt, har 

sundhedsmyndighederne åbnet for at der nu kan være to besøgende ad gangen i beboernes egen bolig.    

Det er dog stadig kun den allernærmeste pårørende samt yderlige to pårørende – maksimalt to personer 

af gangen – som kan komme på indendørs besøg og lige nu ændrer vi ikke på de aftaler og procedurer 

der individuelt er lavet af beboere, pårørende, kontaktperson og undertegnede. 

 

Disse aftaler er meget individuelle med afsæt i den enkelte beboers/families behov og sikkerhed, dette 

ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Kløvervangens principper og håndteringsmuligheder af 

besøg. 

Der er fortsat særlige besøgsaftaler i forhold til indflytning og kritisk sygdom. 

Jeg vil ligeledes gerne benytte lejligheden til at takke for det fine samarbejde omkring håndtering af 

besøg og ligeledes de aftaler der indgås i hverdagen. Jeres brug af værnemidler og efterlevelse af 

anbefalinger er enestående, hvilket vidner om at der udvises samfundssind, på et tidspunkt hvor vi alle 

skal holde ud i en ukendt tidshorisont.  

Og så lige lidt ” malurt i bægeret ”. 

Vi oplever desværre eksempler, hvor besøgende ikke respekterer og overholder retningslinjerne og 

dermed udsætter beboere, andre pårørende og personalet for smitte og unødig uro. Det opleves desværre 

også at man kan miste fokus i forhold til de udstukne rammer og blive højtråbende. Helt enkelt og 

konkret er det ganske uhørt adfærd på Kløvervangen. 
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PS: Vaccine mod Covid-19. 

De seneste meldinger vedrørende vaccinen er, at vi kan forvente at komme i gang med at vaccinere fra 

omkring årsskiftet. Beboere og personale tilbydes denne vaccine ud fra forudgående lægefaglig 

vurdering og forespørgsel hos den enkelte. 

Vi regner med at vaccinen skal gives i to omgange med nogle ugers mellemrum og vi afventer materiale 

fra Sundhedsstyrelsen om det videre forløb.  

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 
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