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2020-06-01 

Information till boende och närstående – juni 2020 
 

Hej,  

Jag vill återigen tacka för allt ert stöd och era värmande ord i dessa tider. 

Det betyder mycket för mig och mina medarbetare.   

 

Coronastatus: Vi är fortsatt förskonade från covid-19 här på Mälarhem. 

Medarbetarna, jag själv och stödfunktionerna inom Vardaga jobbar intensivt 

för att det ska förbi på det sättet.  

Vår senaste åtgärd är att alla medarbetare sedan V.20 bär munskydd under 

arbetspasset här på Mälarhem. Detta är en extra åtgärd för att skydda våra 
omsorgstagare från att bli smittande och trygga våra medarbetare.  

Samtidigt fortsätter vi naturligtvis att vara mycket uppmärksamma på 

symptom som kan tyda på covid-19, både bland boende och medarbetare. Vi 

håller hårt i goda hygien- och städrutiner och upprätthåller besöksförbudet.  

Skulle någon boende drabbas av covid-19 kommer vi att informera alla 

boende och närstående om att smittan finns i huset, så fort det bara är 

praktiskt möjligt. Så länge ni inte får ett sådant besked kan ni utgå från att 

vi är smittfria här på Mälarhem.   

 

Aktiviteter och vardagsliv: 

Nu är naturen är som 

vackrast  njuter vi  i vår fina 

trädgård, där vi är i full färd 

med säsongens odlingar. 

Vädret kan fortfarande vara 

kyligt men med en extra 

jacka eller filt om benen är 

det ändå härligt att vara 

utomhus.  

Inomhus fortsätter vi med 

aktiviteter som sittgymnastik, 

pussel, högläsning och allsång. 

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


 

 

 

 

 
 

                                Mälarhem 
  

Som en försiktighetsåtgärd samlas vi inte i större grupper och aktiviteterna 

sker våningsvis. 

Vi har också fått tänka nytt för att någorlunda kompensera för att externa besök 

i dagsläget inte är möjliga. Den 19/5 hade vi Västmanlands teater grupp här 

som hade en utomhuskonsert ,  25/5 var kyrkan hit och hade allsång och i 

fredags 29/5 kom Västerås sinfonietta (2 personer)hit och underhöll oss. Dom 

boende njuter av musiken från balkongen. 

 

Att hålla kontakten: Besöksförbudet har gällt ett par månader nu och vi 

påminns dagligen om hur påfrestande det är att inte få träffa nära och kära. 

Vardaga jobbar intensivt för att inom kort kunna erbjuda säkra möten 

utomhus. Det fungerar så att boende och närstående träffas med en 

plexiglasskiva och minst två meter emellan sig på vår 

gård/uteplats/innergård, på en tid som man bokat i förväg. Så fort vi vet mer 

om denna möjlighet hör vi av oss! 
 

Så länge får vi hålla till godo med telefon .  Vi har skaffat oss en ny 

Instagram – vårt boende heter malarhemvardaga 

Där kan ni följa vardagen hos oss.   

 

Socialstyrelsens brukarundersökning: Ett stort tack till alla som besvarat 

Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen?” 2020. Svaren är till stor hjälp för oss i vårt 

utvecklingsarbete för att kunna ge en ännu bättre omsorg. Resultatet 

presenteras i slutet av oktober på Socialstyrelsens hemsida och vi kommer 

då också att berätta om vårt resultat här på boendet. 
 

Avslutningsvis vill jag tacka för gott samarbete i dessa extraordinära tider. Jag 

vill också ge en stor eloge till mina fantastiska medarbetare som dagligen gör 

otroliga insatser här på boendet!  

 

Tveka inte att höra av er om ni har frågor.  

 

Med vänlig hälsning 

Karita Frick 021-4402070                                  Gruppchef Mirella 073-1542586 

karita.frick@vardaga.se                              Aktivitetsansvarig Heli 072-3852042 

Verksamhetschef                                         Sjuksköterska Kristina 073-1542583 
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