Erhållet från en medlem 30 juni 2020 och medskickat som bilaga
till
Mail från Anhörigföreningen 5 juli
Hej Anita
Jag och xxx träffades idag och kom överens om att ta kontakt med dig
och anhörigföreningen. Vi har båda våra män boende på ett boende på
Södermalm drivet av Vardags.
Jag bifogar de riktlinjer/rutiner Stockholms stad har skickat till
boenden i kommunen.
På boendet har man ställt upp en större plexiglasskärm på gården.
Boende ska sitta på ena sidan och anhöriga på den andra. Då många
anhöriga framfört att det är stora problem med bl a hörbarhet har
Vardaga borrat hål i masoniten under plexiglaset. Dessvärre utan att
det hjälper varken hörbarhet eller känslan av närhet.
Vardaga vägrar hitta några alternativa lösningar. När vi läser
kommunens rutiner ska besöken ske på anvisad plats och det vara 2 m
mellan boende och närstående. Vi tolkar det som att man skulle kunna
sitta på varsin sida om de bord som finns på gården redan nu. Alltså
inget absolut krav på plexiglasskiva. Med lite god vilja skulle man
från Vardagas sida kunna lösa frågan om besök på ett mycket bättre
och trivsammare sätt för alla inblandade. Men Vardaga hävdar att
direktiven från kommunen och deras egen koncernledning inte tillåter
annan lösning.
Sommaren går, det är nu vi över huvud taget kan besöka våra kära,
snart är sommaren slut och ingen av oss, varken boende eller anhöriga
blir yngre eller friskare. Så det är lite bråttom.
Möjligen kan man också fundera över varför vi anhöriga anses vara så
smittbärande medan personalen (utan skydd?) reser till och från sin
arbetsplats med kollektiva färdmedel.

Vi hoppas att anhörigföreningen kan påverka kommunen att förtydliga
sina direktiv till boenden så att besökssituationen kan göras bättre och
värdigare och att det kan ske innan sommaren tar slut.
Besöksförbud infördes av Vardaga 11 mars och det tog ett bra tag
innan skärmen kom på plats.
Vi ställer vårt hopp till dig och föreningen.
Mvh
Xxxxxxx
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