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Information till boende och närstående – november 2020
Hej,
Jag vill börja med att önska nyinflyttade och era närstående varmt
välkomna till oss!
Stort tack för att ni alla har förståelse för den nuvarande
situationen på vårt boende. Vi vill naturligtvis att ni ska kunna
träffa era närstående så snart som möjligt, men i nuläget måste vi
göra allt vi kan för att förhindra smitta på hos oss. Därför
fortsätter vi med besöksstopp tills vidare och vädjar om förståelse för det. Vi
följer rekommenderade åtgärder från vår region och från myndigheterna. Vi har
i nuläget ingen som är sjuk i Covid-19 hos oss.

Nyrekrytering:
Den 1/12 kommer vår sjuksköterska Zahras att få en ny kollega. Vi välkomnar
då en ny sjuksköterska, Irja Nyholm. Hon har lång erfarenhet av att arbeta på
äldreboende. Hon kommer från en tjänst i Stockholms Stad.

Aktiviteter och vardagsliv:
Vintern låter fortfarande vänta på sig så det är fortfarande behagligt att vara
utomhus. Den 4/12 bjuder SEB våra kunder på julkonsert, utomhus. Detta i
samarbete med Konserthuset och pianotrion Trio Conti. Vi är i samtal med
några förskolor för att försöka arrangera även ett luciatåg utomhus. Vi
hoppas att vi får till det på ett säkert sätt annars avstår vi.
I helgen kommer vi att fira första advent med glögg, pepparkakor och
lussebullar. Detta kommer vi att göra varje söndag tom 4:e advent. Inför
detta bakar vi lussebullarna och pepparkakorna själva så att alla kunder kan
njuta av dofterna som kommer med beskedet om att vi närmar oss jul. Det
arrangeras en pepparkakskamp mellan våra avdelningar i pepparkakshus.
Jag hoppas kunna dokumentera detta och visa er resultatet.
Den 10/12 kommer vi att fira Nobelldagen. Då bjuds det på tre rätter till
lunch med god dryck.
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På julaftonen skulle vi gärna ha en julklapp ceremoni. Detta genom att alla
våra kunder har en julklapp under granen som de får öppna. Detta sker som
allt på respektive avdelning. För att detta ska vara möjligt skulle vi vilja be
anhöriga att om möjligt komma med ett inslaget paket med en liten
symbolisk gåva.
December månad avslutas med nyårsfirande, då bjuder kocken på extra fin
mat och dryck. Det kommer onekligen kännas bra att avsluta detta år och
hoppas på att nästa år blir mer till det mer normala.
Webbinarier En gång i månaden arrangerar Vardaga digitala seminarier, så
kallade webbinarier. Det är olika teman varje gång och du kan också se
genomförda webbinarier i efterhand. Bland de webbinarier som har genomförts
finns teman som träningstips för att träna hjärna, hjärta och muskler, och ett
kommande webbinarium går igenom tips för hur man kan förbättra
möjligheterna till gemenskap med personer med demenssjukdom.

https://vardaga.se/om-vardaga/nyheter-och-press/digitala-seminarium/
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