Information till anhöriga
Att du som anhörig känner oro just nu för din närstående som har kommunala insatser är naturligt. Genom att hålla ut, hålla i och hålla avstånd så
är vi övertygade om att vi tillsammans kan ta oss igenom denna kris så bra
som möjligt.
Detta brev är ett sätt att nå ut till dig som är anhörig, du är oerhört viktig!

Besök
Den 1 april införde Sveriges regering besöksförbud på alla kommunala boenden tills vidare för att minska smittspridningen av covid-19. Beslutet är
generellt, men anhöriga kan vid särskilda omständigheter beredas möjlighet
att besöka den boende efter kontakt med chef/sjuksköterska. Särskilda
omständigheter kan vara vård i livets slutskede eller vid andra ömmande
skäl.
Oavsett orsak till besöket gäller alltid att man inte har symtom som kan härledas till
covid-19.

Vad kan du som anhörig göra?
I samråd med personalen och i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer så kan du träffa din närstående utomhus. Du kan också
vara ett stöd via telefon, ringa och/eller skicka brev och hälsningar. Hämta
gärna böcker från biblioteket eller lämna tidningar, kom gärna med en
blombukett eller godsaker, sådant som din närstående uppskattar.

Hur arbetar verksamheten med smitta?
Om det uppstår smitta på den avdelning som din närstående vistas på så
kommer du som anhörig att bli informerad.
Kommunens medledare inom social verksamhet har kunskap om att hantera smitta då det varje år finns risk för säsongsinfluensa och vinterkräksjuka. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och
samverkar med Vårdhygien från NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus.
Det finns särskilda hygienombud i verksamheterna som har kunskap och
förmedlar detta till sina kollegor. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att frisk personal ska jobba men ska vara uppmärksamma på
symptom. Personal med symptom ska vara hemma och vara sjukskriven.

Skyddsutrustning
Ämnet skyddsutrustning är en återkommande rubrik i media. I Grästorp är
vår tillgång till skyddsutrustning tillräcklig, även om antal smittade skulle
öka betydligt. Detta innebär att våra medledare bär smittskyddsutrustning i
både misstänkta och bekräftade fall av covid-19 för att inte sprida eventuell
smitta vidare. Det är smittskyddsläkaren som beslutar om åtgärder. Vi har
en kontinuerlig dialog med smittskydd Västra Götaland och följer deras
rekommendationer.

Krisledningsgruppens arbete
Krisledningsgruppen träffas flera gånger i veckan. I gruppen sitter bland
annat kommundirektör, samtliga verksamhetschefer, jurist, säkerhetssammordnare, kommunikatör och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Detta för
att hela tiden hålla sig uppdaterade på de senaste nyheterna och rekommendationerna om covid-19. Kommunen jobbar ständigt med att planera för
olika scenarion så vi är så bra förberedda att förändra utifrån behov.

Kontakter på Hallersväg 20
Har du frågor rörande verksamhet, kontakta:
Enhetschef, Linda Björk
Telefon: 0514-580 01
Mail: linda.bjork@grastorp.se

TILL DIG SOM ANHÖRIG

Har du medicinska frågor, kontakta:
Sjuksköterska, Hanna Lichtenberg
Telefon: 0514-582 03
Mail: hanna.lichtenberg@grastorp.se
Sjuksköterska Eva Filipsson
Telefon: 0514-582 03
Mail: eva.filipsson@grastorp.se
Vill du ha råd eller stöd som anhörig, kontakta:
Anhörigsamordnare, Maria Toll
Telefon: 0514-582 69
Mail: maria.toll@grastorp.se

Information till dig som är anhörig till någon av
kommunens omsorgstagare med anledning av covid-19

www.grastorp.se uppdateras löpande med ny information.

