Birkehøj d. 12. maj 2021
Referat af pårørende møde
Deltagere:
Beboer
Pårørende
Medarbejder

Jørgen Pedersen
Ellinor BÜllow
Linda Larsen

Vi mødtes i Birkestuen og sad med 2m afstand.
Jette har sendt følgende:

Kære pårørende-råd på Birkehøj
Jeg håber i alle er kommet godt igennem Påsken og har haft nogle dejlige dage!
Det er ved at være længe siden vi var samlet sidst og vi er ikke så mange tilbage.
Nu er landet ved at åbne igen og jeg håber derfor at i, som pårørenderåd, vil hjælpe med at
Birkehøj kan åbne igen på en sikker måde.
Hvordan kan pårørende mødes igen?
Hvilke arrangementer vil være gode at bruge i en genåbning?
Kan vi mødes udenfor?
Kan vi 4 mødes inden for? Beboer Jørgen er også en del af bruger-pårørende råddet
Har du emner vi med fordel kan tage op sammen, så skriv gerne til mig.
Hej
Jeg vil gerne invitere til fysisk møde på Birkehøj
Jeg serverer kun kaffe og te.
Linda vil du give Jørgen besked om mødet.

Mødet indledes med at Jette fortæller om det sidste år på Birkehøj.
-

I marts 2020 blev plejecentret lukket helt for besøgende. Pårørende måtte kun komme
i besøgstelt eller samtale i drivhuset og senere i Birkestuen.
Det var en svær tid for alle.
- Plejepersonalet begyndte herefter med fællessang hvor pårørende måtte komme og
lytte over hækken.
- Vi blev pålagt at leve og arbejde i små bobler og IKKE mødes eller arbejde på tværs.
- Pårørende måtte senere komme på besøg ved at benytte havedøren.

Jørgen fortæller med glæde i stemmen om de aktiviteter der har været og om den flotte
oversigts seddel der bliver lagt i boligerne, med tilbud om aktiviteter.
Vi arbejder hen imod afholdelse af Gudstjeneste igen.
Jette takker de pårørende for måden at overholde retningslinjerne og roser samtidig
medarbejderne for at deres måde at arbejde på. Birkehøj har ikke haft udbrud med Corona, i
over 1 år, altså efter første udbrud i marts og april 2020 – det er flot arbejde af alle.
-

Der kom nye retningslinjer løbende og det havde betydning for pårørende og særligt for
beboerne.
Januar 2021 blev en dejlig måned. Beboer og medarbejdere blev tilbudt vaccination og en
stram planlægning gik i gang. Et stort øjeblik på alle plejecentrene i Høje Tåstrup kommune.
Nu er vi i maj 2021 og vi har fået lov til at genåbne så småt.
Vi talte om muligheden for at få flere pårørende til at melde sig til pårørende rådet, det kan
være ved at seniorråds medlemmet deltager ved de kommende billedearrangementer, for at
fortælle om hvad arbejdet indebærer.
Jette slutter mødet af med at informere om, at hver leveboble og tilhørende medarbejdere
inviterer pårørende til billede aften og snak om livet på afdelingen. Der vil blive planlagt 6
aftner og vi sikrer at gældende retningslinjer overholdes.
Det vil være nærlæggende at man som pårørende tager konkrete emner på som har betydning
på netop afdelingen.
Vi lægger op til at fortælle om året under Corona og de aktiviteter der har været, samt de
ønsker vi har for fremtiden og i forbindelse med genåbningen af selve plejecentret.
Vi aftaler at planlægge pårørende arrangementer og invitere Hans Henrik og evt. Ellinor med
for at fortælle om pårørende rådet.
Tak for deltagelse
Venlig hilsen
Jette Elleby

