14-04-2020

Information om gradvis genåbning af JAC Vestegnen fra 21. april 2020
Kære i hjemmeboende borgere og pårørende.
Vi glæder os til at genåbne dagtilbud for hjemmeboende borgere fra den 21. april. Vi vil gøre alt hvad vi
kan, for at tage godt imod borgerne og sikre en tryg genåbning for alle.
Vi genåbner dagtilbud i nødberedskab. Det betyder, at borgerne vil være i mindre grupper, evt. på anden
matrikel og med andet personale, end de kender. Der vil kun være tilbud om Aktivitets- og samværstilbud også for borgere i beskyttet beskæftigelse. Vi kan som led i nødberedskab desværre ikke tilbyde ydertimer
efter kl.15 og før kl.9.
Vi tager direkte kontakt til alle hjemmeboende borgere per telefon i den kommende uge for at informere
nærmere. I er også velkomne til at kontakte os med spørgsmål på mail eller telefon inden for åbningstiden.

Sådan forebygger vi smittespredning ved gradvis genåbning af JAC Vestegnen
Vi vil her informere om, hvilke tiltag og forholdsregler vi iværksætter, for at begrænse smittespredning
under den gradvise genåbning af dagtilbud for hjemmeboende borgere fra 21. april.
I JAC Vestegnen iværksætter vi følgende forebyggende tiltag og forholdsregler:

Transport og aflevering/afhentning af borgere
o Vi opfordrer til, at borgere så vidt muligt ikke transporterer sig med offentlige transportmidler, hvis der
kan findes andre løsninger (forældre kan køre eller borgeren selv kan gå/cykle). Borgere med VBT-kørsel
tilbydes fortsat kørsel med VBT, og VBT tager de nødvendige forholdsregler for at forebygge
smittespredning.
o Personalet holder særligt øje med, at der ikke samler sig for mange personer ved indgange i forbindelse
med aflevering/afhentning af borgere. Borgerne skal afleveres/afhentes uden for.
o Undgå fysisk kontakt, tæt og langvarig kontakt, håndtryk, kram mv., med personer som du ikke bor i
hustand med.
o Vi anvender ikke offentlig transport til ture og lignende – og vi undgår også så vidt muligt at bruge egne
busser til transport af borgere.

Håndhygiejne
o Borgere og personale vasker hænder med vand og flydende sæbe ved ankomst til JAC Vestegnen
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o Borgere og personale vasker hænder når hænderne er synligt snavsede - og minimum hver anden time.
Hvis der på ture ikke er vand og flydende sæbe i nærheden anvender vi spritservietter eller hudvenlige
vådservietter. Vi vasker hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter.

Indretning og afstand mellem hinanden
o Vi tilrettelægger aktiviteter og grupper, så der højst er 10 personer i hver gruppe. Der vil ikke ske
forsamling eller aktiviteter i større grupper end 10 personer, hverken udendørs eller indendørs.
o Borgere og personale forbliver i samme grupper. Borgere og personale fordeles på matriklerne, og vi
spreder grupperne ud på de fysiske rammer, så kontakt mellem grupper minimeres mest muligt.
o Aktiviteter planlægges og foregår - så vidt muligt - udendørs, og medmindre det ikke er muligt pga. vejret.
Vi lufter ud mindst hver time, når vi er nødsaget til at vær indendørs.
o Vi undgår så vidt muligt fysisk kontakt som håndtryk og kram. Vi forsøger at holde afstand mellem
hinanden både inde og ude. Når vi er samlet sidder vi, så er der to meter mellem os, fx ved bordene.

Mad og kantiner
o Vi åbner ikke for almindelig kantinedrift i JAC Vestegnen på nuværende tidspunkt. Borgere og personale
skal medbringe egne madpakker og spiser sammen i egne grupper. Vi sørger for grundig håndvask før og
efter måltider.

Rengøring
o Vi sikrer, at toiletter rengøres mindst to gange dagligt. Alle overflader og kontaktpunkter vaskes med
sæbevand og sprittes af mindst to gange dagligt. Hjælpemidler rengøres og sprittes af efter brug.
o Tablets aftørres direkte efter brug. Hvis muligt undgår vi, at borgerne deler tablets eller sikrer, at kun få
borgere og personale deler den samme tablet. Der anvendes spritservietter til rengøring, og der vaskes
hænder før og efter brug. Vi sørger også for ekstra rengøring af computere, kommunikationshjælpemidler
og lignende.

Borgere med symptomer eller de mindste tegn på sygdom skal blive hjemme
Borgere og personale må kun komme i dagtilbud, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at
hvis man har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil
man er rask.
I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt.
Herefter må man komme i dagtilbud eller på arbejde igen.
Hvis du har milde symptomer på både øvre luftvejsinfektion eller svær nedre luftvejsinfektion, det kan fx
være hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter eller vejtrækningsbesvær, skal du mistænke COVID-19.
For de, der udvikler symptomer, er det karakteristisk, at man til at begynde med har milde symptomer som
ondt i halsen, muskelsmerter og evt. tør hoste. I dette stadium har man ofte let eller ingen feber. Andre
typiske symptomer er feber og hovedpine. Ved forløb med forværring kan der tilkomme åndenød,
herunder hurtig vejrtrækning.
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Stoppet næse eller løbenæse - uden andre symptomer - er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre
sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19, uden at det dog kan udelukkes.
Ved sygdom opstået i dagtilbud på JAC Vestegnen
Hvis en borger eller en personale får symptomer på sygdom, mens de er i dagtilbud eller på arbejde, skal de
hurtigst muligt hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.
Når en person, der har været i dagtilbud eller på arbejde, konstateres smittet med CO-VID-19, skal JAC
Vestegnen informeres om det, sådan at vi kan informere de personer, den pågældende har været i nær
kontakt med.
Nære kontakter skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad
følge de generelle råd om god hygiejne, men de må som udgangspunkt fortsat gerne komme i dagtilbuddet.
Dagtilbuddet anbefales samtidig at gøre de berørte borgere og personale, der har været en nær kontakt til
den smittede opmærksom på Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter.
Hvis en i borgerens hustand er påvist med COVID-19
Hvis man bor i husstand med en person med påvist COVID-19 bedes borgeren blive hjemme fra dagtilbud.
Borgere og andre pårørende skal være særligt opmærksom på symptomer på sygdom, og det anbefales, at
personer med påvist COVID-19 i så høj grad som muligt isolerer sig i hjemmet væk fra andre i hustanden og
ikke har fysisk kontakt med personer i hjemmet, jf. generelle råd Sundhedsstyrelsen.
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

