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PRESSEMEDDELELSE
Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig og Corona-virus – lige nu!
Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig følger løbende udviklingen og tilpasser i overensstemmelse
hermed den måde, vi afvikler vore ydelser på over for vore brugere både i hjemmeplejen, på
plejehjemmet, i skolesundhedstjenesten og på Kystsanatoriet i Hjerting.
Det er anbefalinger/henstillinger fra de tyske myndigheder, der styrer vore tiltag alt efter udviklingen.
Mange oplysninger og udsagn omkring situationen holder i øjeblikket kun i dage eller timer - vi vil
løbende vende tilbage med opdateringer, så snart der er nyt og når behovet opstår.
Generelt
Dansk Sundhedstjeneste fortsætter, ligesom andre organisationer, med at tilpasse og optimere
organisationen i overensstemmelse med de ændrede krav og udfordringer. Forretningsfører Tom
Petersen udtaler, at ”Det er begrænset, i hvor høj grad en organisation som Sundhedstjenesten kan
servicere borgerne via hjemmearbejdspladser, men i det omfang det overhovedet er teknisk muligt,
arbejder Sundhedstjenesten også med denne mulighed”.
Sekretariatet
Sekretariatsmedarbejdere bliver nu inddelt i to hold, der ikke har fysisk kontakt til hinanden og som
skiftevis arbejder hjemmefra og i hovedkontoret i Skovgade. Der er fortsat adgang til huset, men vi
beder om at henvendelse primært sker på telefon og at eventuelle personlige henvendelser
indskrænkes mest muligt og ikke uden forudgående telefonisk aftale.
Skolesundhedstjenesten
Medarbejderne i Skolesundhedstjenesten er en af de grupper, som lige nu for flertallets
vedkommende i øjeblikket ikke servicerer deres kernebrugere – nemlig skole- og børnehavebørn.
Skolesundhedstjenesten varetager derfor nu bl.a. interne funktioner i den såkaldte omsorgsgruppe,
hvor alle medarbejdere i Sundhedstjenesten kan henvende sig for at få en snak om den helt særlige
situation, som vor funktion i den nuværende krisesituation giver.
En del af medarbejderne arbejder også hjemmefra med forskellige andre opgaver, men er klar til i
påkommende tilfælde at rykke ud og hjælpe i hjemmeplejen og på plejehjemmet. ”Åben telefon”
varetages også af skolesundhedstjenesten.
Åben telefon
Sundhedstjenestens service ”Åben Telefon” på 0461 570 580 har oplevet en virkelig god modtagelse
samt en stærkt stigende efterspørgsel, hvorfor vi netop har udvidet kapaciteten.
Hjemmeplejen
Hjemmeplejen udfører fortsat sit arbejde i videst mulige omfang som normalt. Som tidligere oplyst er
der p.t. ikke mulighed for at udføre de såkaldte ”Betreuungsleistungen” i fuld omfang.
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Plejehjemmet
Adgang til besøg hos beboerne på Sundhedstjenestens plejehjem i Nerongsallee er blevet
suspenderet, således at der ikke i øjeblikket er adgang til at besøge beboerne med undtagelse af
ganske særlige tilfælde. Beboerne kan selvfølgelig fortsat gå ud i den friske luft, ligesom de kan
hentes til vigtige gøremål såsom tandlæge- og lægebesøg og lignende.
Vore medarbejdere på plejehjemmet er fortsat meget engagerede og sørger for at holde
regelmæssige møder – nu i mindre grupper.

19. marts 2020

Tom Petersen
Forretningsfører
(Sign.)
Yderligere oplysninger på 0461 570 58103 / 0172 4280 903 eller på tom.petersen@dksund.de
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