NYHEDSBREV marts 2019
Egely og Kirstinehaven
Nu er det endelig forår igen, og det næste halve års tid vil byde på
godt vejr og mange muligheder for forskellige aktiviteter. Hold øje
med opslagstavlerne, hjemmesiderne og vores aktivitetspædagogers
aktivitetsplaner. (Janne i Kirstinehaven og Ivan i Egely).
Flere har spurgt om, hvad der er sket med
klippekortsordningen. Som man kunne læse i Ballerupbladet i
sidste uge, er ordningen overgået til bloktilskud, og bliver i
plejecentrene. Pengene skal bruges til aktiviteter og arrangementer
for beboerne.
Rygning
Af hensyn til personalets arbejdsmiljø, er de beboere, der ryger,
blevet bedt om at anskaffe en luftrenser. Vi har indkøbt et lille lager,
der er vurderet som egnede til vores boliger. De virker ved at
opvarme luften og sende den tilbage – renset - ud i lokalet. Altså
uden ozon og mekaniske filtre. Luftrenserne kan købes for 1420 kr.
eller lejes for 100 kr. pr. måned. Luftrenseren løser dog ikke alle
problemer med røgen, så derfor skal der stadig luftes ud i boligerne.
I forhold til personalet, arbejder vi på at få gjort begge plejecentre til
røgfri arbejdspladser fra 2020.
Brandsyn
I sommer var der en ildebrand på et plejehjem i Jylland. Det har
affødt, at vi har haft besøg af brandtilsynet. Vi har fået besked på at
rydde meget op på gangarealer og trapperum. Ledelsen i Pleje &
Omsorg arbejder på at få lempet brandtilsynets nye krav, da der ikke
er ændret i reglerne. Vi er selvfølgelig helt enige i at her skal være
brandsikkert, men der skal også være hyggeligt i vores plejecentre.
Tilsyn
Egely får tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed den 11. april.
De er især interesserede i at se på om vores medicinhåndtering samt
dokumentation lever op til reglerne. Ud over dette tilsyn, er der
blevet besluttet endnu et tilsyn, et såkaldt værdighedstilsyn. De
kommer uanmeldt, så om de kommer, og hvornår, ved vi ikke noget

om. Så nu er der tre forskelige instanser, der går tilsyn på vores
plejehjem (det tredje tilsyn er fra Ballerup Kommunes social- og
sundhedsudvalg, de plejer at komme forbi om efteråret).
Lån af lokaler
Ind imellem er der pårørende, der spørger, om de kan låne vores
lokaler. Vores beboersammensætning gør desværre, at det ikke kan
lade sig gøre, - det skaber for meget uro i vores huse. I Egely kan
man i helt særlige tilfælde låne cafeen i weekenden – uden for
caféens åbningstid. Kontakt personalet for yderligere oplysninger.
Sygdom
Louise, der er Kirstinehavens sekretær er desværre sygemeldt. Helle
fra Egely hjælper med det mest presserende, og ledelsesteamet løfter
størsteparten af de opgaver, der er. Det betyder at administrationen i
Kirstinehaven arbejder lidt langsommere end I er vant til, så bær
over med os, tak.

De bedste forårshilsner fra ledelsesteamet i Egely og Kirstinehaven
(Jannie, Brigitte, Bettina og Birgitte)

