W przypadku stwierdzenia Covid-19 istnieje możliwość izolacji
pod adresem Søkilde w Ry
Jeśli stwierdzono Covid-19, zgodnie z danymi Urzędu ds. Zdrowia należy się
odizolować, do 48 godzin po ustąpieniu objawów. Jeśli test ma pozytywny wynik, ale
brak jest objawów, należy przeprowadzić samoizolację przez 7 dni od momentu
wykonania testu.
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się Covid-19, otrzymasz ofertę izolacji do czasu, aż
znowu nie będziesz narażony na ryzyko przekazania infekcji innym.
Gmina Hedensted oferuje możliwość samoizolacji, w byłym ośrodku dla osób starszych
Søkilde w Ry. W Søkilde przygotowywane są obecnie 24 pokoje, na przyjęcie obywateli
zarażonych koronawirusem.

O miejscu
Søkilde znajduje się w malowniczej okolicy nad jeziorem Tystrup. Wszystkie pokoje
posiadają łóżko, stolik nocny, stół, krzesła, szafę, lodówkę oraz własną toaletę
i prysznic. Søkilde oferuje własny pokój z balkonem lub małym tarasem z pięknym
widokiem na pola i jezioro Thulstrup. Nie ma telewizora, ani wifi. Wszystkie pokoje są
świeżo posprzątane i gotowe do odbioru.
Adres: Tulstrupvej 76 8680 Ry, Skanderborg Kommune.

Jedzenie i picie podczas pobytu
Pobyt jest bezpłatny z pełnym wyżywieniem. Jedzenie będzie zamawiane i wstawianie
do twoim lodówka 2-3 razy w tygodniu. W pokoju znajduje się lodówka i kuchenka
mikrofalowa.

Sprzątanie
W Søkilde nadal będziemy robić wszystko, aby zapewnić odpowiednią higienę i dystans.
Trzeba samemu posprzątać swój pokój, który jest wyposażony w środki czyszczące,
których można użyć. Czyste ręczniki i pościel zostaną dostarczone do pokoju.
Podczas pobytu można oczywiście zabrać ze sobą rzeczy, które uważa się za potrzebne.
Personel przebywa w Søkilde w określonym czasie. To znaczy podczas podawania
posiłków, pościeli i ręczników. Personel ma maski, rękawiczki, fartuchy i przyłbice.
Podczas spotkania należy zachować odległość 2 metrów, aby chronić się przed infekcją.
Podczas pobytu można tylko przebywać w pokoju, na tarasie lub na balkonie. Zabrania
się przebywania w pomieszczeniach wspólnych. Podczas pobytu nie możesz wychodzić,
ani przyjmować wizyt. Jeśli podczas pobytu poczujesz się źle lub zachorujesz, trzeba
zgłosić się do lekarza dyżurnego zadzwonić pod numer 70 11 31 31.

Osoba kontaktowa
Grupa Kom godt hjem pod numerem telefonu 79 75 58 20 gdzie należy wybierz 2 a
nastepnie 9.
Można dzwonić w dni powszednie między 9-16.
Poza tymi godzinami należy skontaktować się z najbliższym domem
opieki(plejehjem) i wybrać hjemmesygeplejen.

