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Marts 2020 – nyhedsbrev
Dosisdispensering - medicin administration, når COVID-19 rammer
På grund af den ekstraordinære situation med COVID-19, ser vi i Gladsaxe Kommune ind i en situation med færre hænder hjemmeplejen og formentlig flere syge borgere med plejebehov grundet
smitte og sygdom. For at aflaste hjemmeplejen og bruge ressourcerne så hensigtsmæssigt som muligt, kan det være en fordel at genoverveje om flere borgere kan sættes på dosisdispensering, hvis I
finder borgeren egnet hertil permanent eller midlertidigt. Dosisdispenseringen vil kunne sikre en fortsat medicinadministration også hvis der på grund af COVID-19 er ekstra sygdom blandt borgere og
medarbejdere. Link til mere information om dosisdispensering klik her
Akuttilbud til borgere i psykisk krise – vi har få henvendelser
Gladsaxe Kommunes akuttilbud til borgere i psykisk krise på Nybrogård har færre henvendelser ned
normalt. Akuttilbuddet vil kunne aflaste jer ifht borgere som er i psykisk krise.
Om tilbuddet:
Formålet er, at borgere som føler sig magtesløse, oplever livet som kaotisk, eller er overvældet af fx
skilsmisse, dødsfald, stress, voldsom angst eller oplever alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, kan få
akut hjælp til at håndtere krisen. Pårørende kan også hente støtte og vejledning.
Borgeren kan selv henvende sig.
Kontaktinformation til Akuttilbuddet: Nybrovej 321, 2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 20 35 38 31 eller Mail: akuttilbuddet@gladsaxe.dk
Risikogrupper blandt ansatte (i kritiske funktioner) i Gladsaxe kommune ifht COVID-19
Dette punkt er tiltænkt som information, der kan bruges af jer i forhold til evt. at have fokus på de tiltag, vi har her i Gladsaxe for at tage vare på ansatte der tilhører risikogrupperne.
I Gladsaxe Kommune oplever et stigende antal sygemeldinger, og vi er bekymret for vores beredskab, hvis medarbejdere unødigt sygemelder sig på grund af frygt og/eller manglende viden. Vi gør
det meget klart for vores ledere, at medarbejdere i risikogrupper skal tildeles egnede opgaver med
henblik på, at de ikke eksponeres for COVID-19 fra kendte eller formodede smittekilder. Konkret har
vi sendt følgende skrivelse ud til lederne i kommunen:
Nye anbefalinger til håndtering af medarbejdere i risikogrupper
Selvom coronavirus for sunde og raske mennesker ikke er mere farlig end en almindelig influenza,
så er vores medarbejdere meget påvirkede af det kriseberedskab, som er sat i værk. Mange medarbejdere er bange for at blive smittet og vi ser en stigning i sygemeldinger. Samtidig har Sundhedsstyrelsen defineret nogle risikogrupper som gør, at rigtig mange medarbejdere enten selv er, eller
har pårørende, som er i risikogruppe. Og hvis alle disse medarbejdere skulle blive hjemme, ville det
ikke være muligt at opretholde vitale funktioner.
Derfor har Sundhedsstyrelsen nu udsendt nye anbefalinger:
• Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at medarbejdere i risikogruppen pr. automatik sendes
hjem eller sygemeldes.
• Sundhedsstyrelsen anbefaler i stedet, at medarbejdere i disse kategorier undgår oplagt risiko for smitte, dvs. ikke håndterer patienter, der er mistænkt for eller smittet med COVID-19.
• Sundhedsstyrelsen anbefaler endvidere, at arbejdsgiver og den enkelte ansatte sammen
vurderer, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at vedkommende fortsætter med sin vanlige funktion eller, om der kan findes andre løsninger, fx i form af tildeling af andre opgaver
uden oplagt smitterisiko.
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Naar-en-ansat-i-sundheds-og-aeldresektoren-tilhoerer-en-saerligrisikogruppe-hvad-saa
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