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Kære borgere, botilbud og pårørende.
Vi følger nøje med i de seneste udmeldinger fra regering og myndigheder om den gradvise genåbning af
samfundet. På den baggrund har Brøndby Kommune sammen med Job- og Aktivitetscenter Vestegnen
besluttet, at JAC Vestegnen fortsat holder lukket indtil den 10.maj for borgere i botilbud og
bofællesskaber.
Vi ved, at det kan være svært for mange borgere i botilbuddene at forstå, at der fortsat vil være lukket - og vi
er med statsministerens ord glade for, at ’I alle holder ud’. Vi håber, at kunne åbne mere op for flere efter
10.maj. Vi informerer jer, så snart vi ved mere.
Vi vil imidlertid åbne op for dagtilbud for borgere, der er hjemmeboende allerede fra tirsdag den 21.
april. Det er dog under forudsætning af, at udviklingen går som forventet med en fortsat begrænset
smittespredning i samfundet og en gradvis genåbning af samfundets funktioner.
Med hjemmeboende borgere menes borgere, som enten bor hos deres pårørende eller alene. Vi er i tæt
kontakt med alle hjemmeboende borgere allerede, og vi vil kontakte dem hver især efter påske for at
informere dem om, hvordan og hvornår de kan komme i dagtilbud igen.
Den gradvise genåbning for hjemmeboende borgere betyder ikke, at borgerne kan forvente at få samme
dagtilbud eller beskyttet beskæftigelse som tidligere, da vi fortsat vil være i et nødberedskab. Vi vil dog gøre
alt, hvad vi kan, for at borgerne kan opleve tryghed og genkendelighed alligevel.
Ved genåbningen tager vi også en række forholdsregler for at forebygge smittespredning.
Så vidt det er muligt vil vi lave aktiviteter uden for i fri luft - og holde afstand både ude og inde. Vi har fokus
på afstand og hygiejne omkring måltider og samlinger. Vi lufter hyppigt ud. Vi skærper fokus på
håndhygiejne og sætter ind med ekstra rengøring i løbet af dagen.
Borgerne bedes blive hjemme, hvis de har det mindste tegn på sygdom eller symptomer (fx hoste, feber,
åndenød).
Vi forsøger at informere borgere, botilbud og pårørende bedst muligt. På JAC Vestegnen kan I kontakte
leder Mats Erlandsson og souschef Dorte Staun ved spørgsmål eller tage kontakt på mail
jacvestegnen@brondby.dk.
Vi gør vores bedste for at forberede og skabe en tryg overgang for borgerne i den kommende
genåbningsfase. I er naturligvis også velkomne til at tage kontakt til mig ved spørgsmål.
Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god påske.
Med venlig hilsen
Mats Erlandsson
Leder
Job & Aktivitetscenter Vestegnen
JOB & AKTIVITETSCENTER VESTEGNEN
Tybjergparken 2, 2660 Brøndby Strand
Tlf.: +45 4328 3230
Email: jacvestegnen@brondby.dk □ Web: www.jacvestegnen.dk

