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Information om yderligere gradvis genåbning fra mandag 18.maj  
I JAC Vestegnen er vi ved at tage hul på næste fase i genåbningen. Her vil vi gradvist åbne op for 
borgere i botilbud fra mandag den18.maj.  
 
Vi har derfor bedt botilbuddene om, at give en tilbagemelding på, hvilke borgere, som ønsker og 
prioriteres til opstart i dagtilbud allerede fra mandag 18. 5 eller fra mandag 25.5. Det er, så vi kan 
nå at planlægge og prioritere en kontrolleret genåbning samt kørsel. Kørsel med VBT kan 
desværre ikke garanteres fra første dag, da VBT har bedt om 5 dages varsel. 
 
Det er vigtigt for os at gøre opmærksom på, at vi gør alt, hvad vi kan for at overholde 
myndighedernes retningslinjer for afstand, rengøring og hygiejne, så borgerne kan være trygge 
ved at vende tilbage i dagtilbud hos os. Det er også vigtigt, at borgerne får at vide, at deres 
dagtilbud ikke vil være helt som det plejer, da vi skal indrette os i mindre grupper og efter 
retningslinjer, der forebygger spredning af smitte.   
 
Vi er hele tiden opmærksomme på udmeldinger fra myndighederne. Indtil vi hører nærmere er plan 
for 2. fase af den gradvise genåbning indtil 8. juni: 
 

• Fra 18. maj åbner vi op for STU-eleverne (undervisning og fritidstilbud) – vi kontakter elever 
og forældre direkte for nærmere aftaler om opstart. 

• Fra 18. maj starter vi op for beskyttet beskæftigelse igen, under hensyntagen til afstand og 
hygiejne.  

• I Ergo-Fysioterapien fortsætter vi den gradvise genåbnet for behandling af borgere i JAC 
Vestegnen – borgerne kontaktes direkte herom. 

• Ved behov for ydertimer tilbydes dette under genåbningen fra mandag 25.5 i morgentimer 
og ved behov for ydertime om eftermiddagen vil det tidligst kunne finde sted fra tirsdag den 
2.6. Ydertimen finder sted i egne grupper, for at vi ikke får blandet borgere og personale for 
meget på tværs af grupper. 

• Indtil den 25. maj skal borgerne selv medbringe madpakker til frokost. Fra 25. maj kan 
borgerne igen købe frokost hos os i form af sandwiches eller lignende. 

 
Efter den 8. juni 2020 forventer og håber vi, at være fuldt ud genåbnet for alle borgere (fase 3). 
 
I er meget velkomne til at tage kontakt til os, hvis der viser sig spørgsmål eller behov for nærmere 
dialog omkring den enkelte borger i forbindelse med, at borgeren igen skal i dagtilbud hos os.  
 
Vi glæder os til snart at kunne tage imod endnu flere borgere - og til igen at kunne skabe en god 
hverdag for dem i dagtilbud hos os. 
 
Med venlig hilsen 
Mats Erlandsson 
Leder 
Job & Aktivitetscenter Vestegnen 


