Ringe, 26. marts 2020

Pleje og tryghed for borgere i hjemmeplejen ifm. COVID-19/coronavirus

Kære borger og pårørende!
Vi står lige nu i en meget usædvanlig situation – både som land, men også som familie og pårørende til
mennesker, der har brug for hjælp i det daglige. Som borger og pårørende kan man opleve både
usikkerhed og frustrationer over situationen. Derfor vil jeg fortælle, hvordan vi i Faaborg-Midtfyn
Kommune håndterer hjemmeplejen under corona udbruddet og minde om, at du altid er velkommen
til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til det, vi gør.

Hvilke retningslinjer følger hjemmeplejen?
Vores fornemste opgave er at hjælpe og tage hånd om udsatte borgere, og medarbejderne arbejder
på højtryk for fortsat at kunne hjælpe borgere, som er tilknyttet hjemmeplejen, bedst muligt og med
størst mulig tryghed. Alle medarbejdere følger de danske myndigheders anbefalinger, som er:
•
•
•
•

God håndhygiejne – derfor vasker vores medarbejdere hænder, så snart de ankommer
(håndsprit kan ifølge Sundhedsstyrelsen bruges, hvis der ikke er adgang til vand og sæbe).
Begræns fysisk kontakt – derfor vil du opleve, at vores medarbejdere ikke giver hånd til dig og i det
hele taget gør alt, hvad de kan, for at undgå fysisk kontakt. Vi holder også besøgene så korte som
muligt.
Hold afstand til ældre mennesker og mennesker med sygdom – derfor vil du opleve, at vores
medarbejdere holder mest mulig afstand til andre mennesker.
Host og nys i ærmet, ikke i hænderne.

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi dagligt kontakt med sundhedsmyndighederne. Det er dem, der
beslutter, hvornår en medarbejder i hjemmeplejen skal blive hjemme fra sit arbejde, hvornår og
hvordan man skal teste en medarbejder for smitte med corona virus, hvornår en medarbejder må

møde på arbejde igen efter en sygemelding mv. Det er således sundhedsmyndighederne, der
beslutter, hvem der testes, og deres anbefalinger følger Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvornår bruger I mundbind og andre såkaldte værnemidler?
Det er sundhedsmyndigheder, der fortæller os, hvornår og hvordan, vi skal bruge mundbind og andre
såkaldte værnemidler. De retningslinjer følger vi. Rent praktisk er det Lægemiddelstyrelsen, der
fordeler værnemidlerne til fx sygehuse og hjemmeplejen i de danske kommuner. Det gør de for at
sikre, at der er værnemidler der, hvor det er mest kritisk – uanset hvor i landet, man befinder sig.

Jeg vil gerne vide mere
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller andet! Du finder alle
kontaktoplysninger på vores hjemmeside www.fmk.dk. De danske myndigheder har samlet deres
retningslinjer, anbefalinger og nyheder om coronavirus på www.coronasmitte.dk.
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