Covid-19 Selvisolation på Søkilde i Ry
Som konstateret smittet med Covid-19, skal du isolere dig, indtil du har
været symptomfri i 48 timer ifølge Sundhedsmyndighederne. Hvis du er
testet positiv uden at have symptomer, skal du isolere dig i 7 dage fra
testen er taget.
For at forebygge spredning af Covid-19 modtager du tilbud om at gå i
isolation, indtil du igen er uden for risiko for bringe smitten videre til andre.
Hedensted Kommune tilbyder mulighed for selvisolation på det tidligere
ældrecenter Søkilde i Ry. På Søkilde er 24 værelser lige nu gjort klar til at
tage godt imod borgere, der er smittet med coronavirus.
Om stedet
Søkilde ligger i et naturskønt område ved Tulstrup sø. Alle værelser har
seng, sengebord, bord, stole, skab, køleskab samt eget toilet og bad. På
Søkilde får du dit eget værelse med en altan eller en lille terrasse. Der er fra
hver bolig en dejlig udsigt til marker og Thulstrup sø. Der er ikke TV og
WIFI. Alle værelser er nyrengjorte og klar til at tage i mod.
Adresse: Tulstrupvej 76 8680 Ry, Skanderborg Kommune.
Mad og drikke under dit ophold
Opholdet er et gratis og der er fuld forplejning. Maden vil blive leveret til dit
køleskab 2-3 gange om ugen. Der er køleskab og mikroovn på værelset.
Rengøring
På centret vil vi fortsat gøre alt for at for at sikre god hygiejne og holde
afstand. Du skal selv gøre rent på dit værelse. Der er rengøringsmidler, du
kan benytte. Du kan få leveret rene håndklæder og sengelinned ved din dør.
Du må naturligvis medbringe de ting, du vurderer at få brug for under
opholdet.
Der er ikke personale på Søkilde ud over de tidspunkter, hvor der leveres
mad, håndklæder og sengelinned. Hvis du møder personale, vil de holde 2
meters afstand og have værnemidler på (briller, mundbind, handsker og
kittel) for at de kan beskytte sig mod smitte.
Du kan under opholdet kun være i boligen og på terrassen/altanen. Det er
ikke tilladt at være i fællesrum. Du kan ikke gå ud eller modtage besøg
under opholdet. Hvis du bliver utilpas eller syg under opholdet skal du
kontakte vagtlægen.
Kontaktperson
Kom Godt Hjem team på tlf. 79 75 58 20 – tryk 2/9. Hverdage mellem kl.
9-16. Øvrig tid kontaktes nærmeste plejehjem, og vælg
hjemmesygeplejen.

