29. maj 2020
Vi oplever at mange pårørende ønsker at besøge eller gå en tur med deres kære.
Det er fuldt forståeligt, at vi savner hinanden og måske er forståelsen og tålmodigheden ved at
slippe op. Det har været en lang periode med stramme restriktioner, der fortsætter netop på
ældreområdet.
Det er stadig ikke forsvarligt at risikere at udsætte vores skrøbelige beboere for smitte. Haven er
fortsat åben for besøg mandag, onsdag, fredag og lørdag 13-17.
På Dorthe Mariehjemmet og i Rødovre kommune følger vi fortsat anbefalinger fra SST.
I kan her læse et udsnit fra Kommunernes Landsforenings direktørmail:
KL er bekendt med, at Alzheimerforeningen har henvendt sig til flere kommuner bl.a. med påstand
om, at kommunerne fortolker retningslinjerne for besøg på plejehjem (herunder afstandskravet) alt
for restriktivt. KL har været i dialog med Sundhedsstyrelsen om Alzheimerforeningens henvendelse. KL har d.d. modtaget følgende svar fra Sundhedsstyrelsen:
”Sundhedsstyrelsen vurderer, at Alzheimerforeningen har tonet styrelsens udmeldinger en del. Det
gælder særligt sætningen: ”For det andet har styrelsen lempet på afstandskravet og åbnet for, at
fysisk kontakt eventuelt kan foregå kortvarigt, hvis beboerne har svært ved at forstå de generelle
anbefalinger om at holde afstand og man i øvrigt holder god håndhygiejne.”
Sundhedsstyrelsen anbefaler således fortsat 2 meters afstand ud fra et forsigtighedsprincip, da der
er dokumentation for at borgere på plejecentre/plejehjem er i øget risiko for alvorlige forløb med
COVID-19. Det er således ikke lempet, som det fremgår af Alzheimerforeningens mail. Det
anbefales ligeledes, at fysisk kontakt undgås. Som vi har præciseret, kan der dog være situationer,
hvor dette kan være vanskeligt/ikke muligt, fx ved beboere med kognitiv svækkelse, der ikke
forstår anbefalingerne. I disse situationer har vi derfor kommet med yderligere anbefalinger ift.
hvordan man bør håndtere dette. Det er dog ikke det samme som, at vi har lempet vores
anbefalinger om afstand og så vidt som muligt at undgå fysisk kontakt, der stadig er de centrale
elementer i at forebygge smitte med COVID-19.”
Kilde: Direktørmail 27. maj 2020.
Vi har fuld forståelse for, at det ikke er let - jeg er faktisk selv pårørende til min 89-årige gamle mor
på plejehjem.
Jeg savner hende og hun mig, men jeg trøster mig ved, at hun og de andre beboere er uden
Covid-19, ligesom her på Dorthe Mariehjemmet.
Som en af vores beboere sagde til mig forleden: "Det er så svært ikke at måtte kramme, når jeg
ser min søn, men jeg ved jo godt, at det vi gør virkelig virker. Vi er jo raske".
Jeg håber, at I har styrke til at stå igennem, for kun med jeres forståelse og støtte kan vi løfte
opgaven: At yde omsorg, pleje og nærvær til jeres kære.
Jeg ønsker alle en lys og solrig juni måned og velkommen i vores have.
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