NYHEDSBREV december 2019
Egely og Kirstinehaven
Julen står for døren, og der er mange julearrangementer. I skrivende stund har Kirstinehaven besøg af et jazzorkester – der er
gang i den . Hold øje med opslagstavlerne, det er der arrangementerne bliver annonceret. Husk også at melde til og fra til både
jul og nytår – skal man ud den 24. eller den 31. beder vi om at I
bliver hentet senest kl. 17 (af hensyn til husets arrangementer).
Brandinspektøren har været forbi, og der er sat en undersøgelse i gang vedr. atriumgården i Egely, – måske vi kan være så
heldige at cykler og kørestole godt må stå i ”gården”. I Kirstinehaven skal der fjernes flere møbler, også billardbordet. Og nu vi er
ved det med brand, så husk at levende lys er for brandfarlige og
forbudt hos os. LED lys er efter hånden ganske fine og er også
kommet ned i pris.
Fra den 1/1 2020 stopper vores service mht. opkrævninger af frisør og fodbehandlingsbetalinger. Så fremover skal I betale direkte, enten med Mobile Pay, bankoverførsel, kontanter eller det I
nu aftaler med frisøren / fodterapeuten.
Kaffe og te kan i mindre omfang købes hos personalet, hvis I
f.eks. har besøg. I vil efterfølgende blive opkrævet på den kommende månedsafregning.
Både Egely og Kirstinehaven har haft uanmeldt tilsyn fra Socialudvalgets professionelle repræsentanter. De interesserer si især for
de bløde værdier – trivsel, hygge og maden. Vi har fået nogle meget fine rapporter, som snart kan ses på vores hjemmesider. Vi er
godt tilfredse, men arbejder fortsat på at blive endnu bedre.

Ny servicemand i Kirstinehaven er Stoyan. Han er der hver dag,
og hjælper med forefaldende arbejde, vedligeholdelsesopgaver,
m.m. Velkommen til ham.
Rygning – personalet.
Fra den 1/1 2020 har bege steder fået ny rygepolitik. Der bliver rygeforbud for personalet i hele Egely, og rygningen bliver begrænset
i Kirstinehaven. Vi håber at det betyder at vi alle bliver sundere.
Den 19/12 bliver vi certificeret af Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold. I det kommende år skal vi arbejde videre i vores plejecentre med de værktøjer, som 12 medarbejdere fra hhv. Egely og
Kirstinehaven lært gennem de seneste måneder.

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

Fra julefrokosten i Egely den 11/12

