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Information till boende och närstående – december 
2022 
 

Hej, 

December har som vanligt varit full av förberedelser inför jul. Vi har 
haft musiker Conny Hedin hos oss för att sparka igång julmånaden. Åsa 
kom och tillsammans hade vi avslutning på vår kör där vi sjöng 
julsånger med både glitter i håret och ljus i händerna. Vi fick äran att ta 
del av ett vackert luciatåg framfört av barnen i tredjeklass på 
Montessoriskolan vilket var väldigt uppskattat. Givetvis har vi även 
hunnit med att julpyssla, julbaka och göra julgodis. Vi har också haft 
pepparkakshustävling mellan avdelningarna där de boende fick rösta 
fram vilken avdelning som gjort finast hus. Inför själva julafton har vi 
haft musikcafé med Dj Danne där vi lyssnat till julsånger, druckit glögg och 
fikat tillsammans. Även ung omsorg har varit hos oss och lille julafton firades 
in med ett allsångscafé tillsammans med ungdomarna där vi sjöng sånger och 
avnjöt julgodiset som vi gjort. Julafton firades med traditionsenlig mat, Kalle 
anka på tv och en och annan julklapp precis som det ska vara.  
 
Ökad smittspridning av covid-19, influensa och RS-virus 
 
Spridningen av luftvägsinfektioner i samhället fortsätter att öka enligt 
Folkhälsomyndighetens övervakning. Myndigheten ser ett ökat intresse för 
att vaccinera sig mot covid-19 och påminner om att personer som är 65 år 
och äldre samt yngre personer i riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig. 
Det är fortsatt viktigt att stanna hemma om man är sjuk. 
Som närstående har du ansvar för att ditt besök sker på ett smittsäkert sätt för 
att minska risken för att smitta förs in på boendet.  

Du som besökare får inte ha någon form av infektionssymtom eller feber när du 
kommer på besök. Stanna hemma om någon i ditt hushåll har misstänkt eller 
bekräftad covid-19. 

Det är viktigt att du som besökare följer verksamhetens rutiner. Är du osäker på 
något, fråga personalen.  

Följ de rutiner som verksamheten beslutat om  
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• Håll avstånd till andra, minst 2 meter  
• Använd ett kirurgiskt munskydd IIR, helst under hela besöket och alltid 

i allmänna utrymmen.  
• Tvätta eller desinfektera händerna före och efter besöket samt före och 

efter användning av munskyddet  
• Undvik kontakt med övriga omsorgstagare på boendet - Vistas inte i 

gemensamma utrymmen  
• Informera verksamheten om du skulle få symtom på covid-19 dagarna 

efter ditt besök.  

Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen av covid-19 
 
 
Beredskapsplan på villa Roos Park 
Som ni alla känner till så har vi ont om el i Sverige vilket inte ska påverka vårt 
vårdboende men vill ändå passa på att informera er om att vi har en beredskapsplan 
vid större strömavbrott, Staffanstorps Energi är förberedda att förse reservkraft till 
Villa Roos Park  Det sker genom reservaggregat inkopplade på närliggande nätstat-
ioner. Vi har köpt in extra filtar, ficklampor, värmefläktar, backup till larmtelefoner 
extra mat om strömavbrott skulle bli en längre tid. 
Har ni funderingar kring detta så hör av er till mig. 
 
 
 
 
Vi ses den 19 januari och då tänker vi att ni anhöriga ska få testa våra nya saker 
som vi köpt in, bla massagestol till personalen, vi har en gungstol till boende och 
annat som kan vara kul för er att se. 
Vi bjuder på fika. 
 
Jag har även fått en del samtal från er att hyresavin inte kommit i tid, jag tänker att 
detta måste vara postgången under julen som har ställt till det med att inte komma 
fram i tid. Hoppas att det är löst för alla nu. 
 
 Som vanligt kan ni följa allt vi gör på vårt instagramkonto @ 

 

Har ni funderingar eller frågor, hör av er. 

Varma hälsningar, 

Susanne Steffensson 

http://www.vardaga.se/sv/


 
 
 

 

 
 

  Villa Roos Park 
  

Verksamhetschef 

Villa Roos Park 
 
 

http://www.vardaga.se/sv/

	Information till boende och närstående – december 2022
	Ökad smittspridning av covid-19, influensa och RS-virus


