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Covid-19

I dagsläget har vi inga misstänkta eller bekräftade covid-19 fall. Nu är alla
boende vaccinerade (förutom nyinflyttade) och de flesta av personalen också.
Vi hade dock ett rejält utbrott av Corona
innan jul! Vi höll på med smittspårning
under flera veckors tid. Direkt när någon boende fick positiv svar på Corona
så testades alla boende på enheten samt
personal. Detta gjordes två gånger/enhet. Så julen och nyårstid var väldigt
ansträngd på många sätt och vis. Framför allt situationen med bemanningen
ställde till rejält med utmaningar. Nu
har dock situationen med bemanningen
lugnat ner sig.
Andra vågen slog till ordentligt på
Suomikoti, vilket är jättetråkigt och
beklagande! Folkhälsomyndigheten har
förlängd besöksförbudet tom till den 23
februari, men säkra utomhusbesök gäller dock fortfarande. Som det ser ut idag
kommer förbudet upphävas och fr.o.m.
24/2 kommer säkra besök att gälla.
Vi har en bra situation med skyddsutrustning. Nu ska man ha två veckors
beredskapslager av skyddsutrustning. Vi

följer även rekommendation gällande
skyddsutrustning; all personal använder
både munskydd och visir hela tiden.

Personal

Vi håller fortfarande på och rekryterar
undersköterskor till några vakanta rader
samt söker sommarvikarier. En del
”gamla” personal vill komma tillbaka till
Suomikoti, vilket är ju ett bra tecken!

Verksamheten

Vi har börjat nu igen med aktiviteter
och möten i mindre grupper. Vi följer
dock allmänna rekommendationer. Aktiviteterna har vi det mesta enhetsvis.
Vi har haft möte med Aspia och HRM;
flex-lön är på gång nu! Sedan kommer
vi även att börja använda bemanningsmodulen från HRM vilket kommer att
underlätta bemanningen. Användning
av e-signering Appva börjas i mars månad.

Annat

Vi har lediga rum både på somatiska
och demensenheten. Alla nyinflyttade
kommer att bli vaccinerade vid inflytt.
Flytta till Suomikoti och få vaccin!
Med vänlig hälsning
Marjo Kantola, verksamhetschef
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Suomikoti-yhdistyksen jäsen!
Lähetä sähköpostiosoitteesi Suomikodille osoitteeseen:
annika.salonpaa@suomikoti.se . Kirjoita viestiin nimesi ja sana ”jäsen”.

Föreningen Suomikotis medlem!

Skicka din e-postadress till Suomikoti till:
annika.salonpaa@suomikoti.se . Ange ditt namn och ordet ”medlem”.

