Kjære pårørende
Oppdatering på smittesituasjon på Domkirkehjemmet 14.09.20
Den siste uken har vært en utfordrende uke for beboere, dere som pårørende, og oss ansatte ved
Domkirkehjemmet.
Som dere ble orientert om fredag 04. 09.20, så testet en beboer ved Domkirkehjemmet positivt for
covid-19.
Dessverre så døde beboeren av sykdommen – og vi er svært leie for det og vår medfølelse og tanker
går til pårørende.
Siste uken er alle beboere ved aktuell avdeling testet flere ganger, også flere på andre avdelinger,
men ingen andre er påvist smittet.
Dette er vi svært glade for!
Vi har hatt ni ansatte i karantene i ti dager, og ingen er påvist smittet, det etter flere tester.
Noen av de er nå tilbake i jobb.
Lørdag 12.09- kunne vi oppheve alle dråpesmitteisolasjoner på avdelingene, og beboere som hadde
vært i karantene kunne igjen samles i fellesskap.
Vi er svært takknemlig for at vi klarte å begrense smitteutbruddet- takket være dedikerte og flinke
ansatte, alt fra pleiepersonell, lege, renhold, kjøkken og administrasjon- et godt team.
Vi har gjennom hele Koronapandemien hatt stort fokus på å holde avdelinger og personalet i
separate avdelinger- ansatte er svært bevisste på smittetiltak- og vi ser at det har vært med å
begrense utbruddet.
Vi har sett betydningen av å holde smitteverntiltakene- og håper at dere er behjelpelig med å
overholde disse.
Nå er det dessverre slik at vi har mye smitte i Bergen- og derfor har Bergen kommune kommet med
nye besøksrestriksjoner.
Det betyr at vi igjen må begrense besøksrutinene.
Besøkende skal minimum ha mulighet til å besøke beboere 1 time per uke.
Kun inntil 2 faste besøkende per beboer/pasient.
Besøk gjennomføres på besøksrom, utendørs eller på beboerrom, og opprettholder besøksdagen pr.
avdeling.
Sykehjemmet fører loggbok, og rengjør kontaktflater etter besøk. Besøkende må holde 1 meters
avstand.
En anbefaler ikke permisjoner ut fra sykehjemmet. Dersom beboere likevel reiser på permisjon, må en
vurdere karantene og testing ved tilbakekomst. Disse restriksjoner gjelder til ny informasjon kommer.

Vi er svært leie for hva dette medfører av belastning for beboerne, og dere som pårørende!
Dersom noen av beboere er alvorlig syke- har vi unntak for besøksrestriksjonene, dette avtales med
den aktuelle avdelingen.
Vi ønsker å tilrettelegge for at dere skal få være hos deres kjære, så langt vi klarer.
Dere skal vite at vi gjør alt vi kan for at deres kjære skal ha en trygg hverdag på sykehjemmet, tross
risiko og usikkerheten vi alle lever med i denne tiden.
Takk for forståelsen!
Med vennlig hilsen
Elin Sjursen
Leder for Stiftelsen Domkirkehjemmet

