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Kom, maj, du søde, milde
Så slap vi vinterens kulde, skoven er grøn, og vi ser frem mod sommerens varme.
Hverdagen på plejehjemmene kan vende mere og mere tilbage, som vi kender den fra
før COVID-19 pandemien.
Vi kan være sammen igen
Det er glædeligt for mig at fortælle, at I igen er velkommen til at bruge fællesarealerne
på plejehjemmet, når I kommer på besøg. Plejehjemmene skal fortsat følge Sundhedsstyrelsens anbefaling for afstand og brug af mundbind.
Derfor skal I bære mundbind, når I er på fællesarealerne og går frem og tilbage, til beboerens bolig.
Der holdes 2 meters afstand på fællesarealerne, som betyder, at I holder 2 meters afstand til andre beboere, medarbejdere og besøgende, men I godt kan sidde tættere
sammen med jeres pårørende, som er vaccineret. Coronapas skal vises rigtig mange
steder, men dog ikke som besøgende på plejehjem, men vi opfordrer fortsat til at lade
sig teste inden besøget.
I egen bolig og i private sammenhæng
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for vaccinerede personer – og det gælder næsten alle
plejehjembeboere i Helsingør Kommune - er, at man i egen bolig eller private sammenhænge, kan være sammen med andre vaccinerede uden at skulle holde afstand eller
bruge mundbind. Er man sammen med familie eller nære venner, der ikke er vaccineret, anbefales fortsat mundbind.
Frivillige på plejehjem
De frivillige er igen ved at være klar med aktiviteter for beboerne, og de ser frem til
mange gode stunder sammen.
Skulle det blive nødvendigt at lukke det sogn ned, som plejehjemmet ligger i, vil der
dog blive lukket for, at frivillige og foreninger kan komme på besøg på plejehjemmet.
Jeres adgang til plejehjemmet i tilfælde af, at et sogn lukker, beror på en vurdering fra
Styrelsen for Patientsikkerhed.
Medarbejderne bærer stadig mundbind
Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer for personer, der er vaccinerede, gør det
også muligt, at medarbejdere som er færdigvaccinerede kan undlade at bruge mundbind, når de er sammen med en vaccineret beboer, i beboerens egen bolig.
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Lederne på plejehjemmene i Helsingør Kommune har foreløbigt besluttet, at alle medarbejdere uanset om de er vaccineret eller ej, bærer mundbind lidt endnu. Der er stadig
medarbejdere, der mangler vaccine, og det kan komme til at virke forvirrende for beboerne, at alle ikke gør det samme.
Der er ikke ændret på, at medarbejdere, vaccineret eller ej, skal bruge værnemidler,
hvis der er mistanke om eller en person bliver smittet med Coronavirus.
Endnu engang tak for jeres forståelse og tålmodighed og tak for, at vi I fællesskab har
holdt smitten nede, så beboere og medarbejdere har mulighed for at få hverdagen tilbage.
Jeg ønsker jer alle en god pinse.
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