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Månadsbrev december från Duvbopark
Julbrev och julkort
från Duvboskolans
barn Vi har sedan
några år tillbaka ett
samarbete med
Duvboskolan. Barnen
brukar hälsa på ett
antal ggr per år för
att bjuda oss på
Lucia-, jul- samt
vårkonserter.
Värdefulla stunder
där möten över olika
generationen sker.
I år kunde barnen inte hälsa på hos oss men en skrivuppgift i
Duvboskolans åk 2 resulterade i 40stycken julkort och brev till våra
boende.
Barnen presenterade sig själva i breven och hade många frågor som till exempel
- hur gammal man är när man bor på ett äldreboende?
- hur firade man jul som barn?
-vad är favoritjulmat på julbordet?
På alla våningar har vi gått igenom en del av breven det blev samtal om fina minnen
med mycket skratt och fantastiska berättelser.
Efter julledigheten får alla barn svar från oss med bilder. Några har också ritat eller
målat en teckning till barnen
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Polkagristävling vecka 51
Vecka 51 går burken med polkagrisar runt på huset.
Alla får gissa hur många polkagrisar det finns i burken
och det blir det prisutdelning planvis med fina vinster

Lucia
Fyra personer ståd för årets corona anpassade
luciatåget söndagen den 13 december. Vi spelade
upp inspelade Luciasånger och Lucia visade sig med
levande ljus i håret.
Som vanligt blev många rörda och det är då man
förstår hur mycket barndomens traditioner berör.

Julavslutning för all personal med
korvgrillning i Klosterträdgården
Måndagen den 14 december avslutade vi
året tillsammans med vår fantastik personal
som under detta annorlund år har gjort ett
enormt bra jobb som har resulterat i att vi
har klarat oss mycket bra under pandemin.

Information Covid-19
Vi har inte haft någon smittspridning av Covid -19 hos oss vilket vi är glada och
nöjda över, nu hoppas vi att vi tillsammans kan klara oss fram tills våra äldre kan
vaccinera sig förhoppningsvis under januari månad.
Vi inom äldreboende i region Stockholm har nu fått en stark rekomendation från
smittskydd stockholm att använda visir och munkydd hela dagarna på arbetet. Detta
följer vi givetvis.
Vi fortsätter att starkt avråda från besök på grund av fortsatt stor smittspridning av
coronavirus i samhället.
Avstå ifrån alla besök så långt det är möjligt. Kontakta enhetschef eller
sjuksköterska om du behöver rådgöra.

Vid besök gäller dessa rutiner:
• Stanna hemma om du är sjuk. Även vid milda/diffusa symtom.
• Vi rekommenderar max 2 personer per besök. Anhöriga och boende
ansvarar för att begränsa antalet besökare för att undvika trängsel.
• Ring på så blir du insläppt på våningen. Du skall använda visir och
munskydd vid besök.
• Alla besök görs i den boendes lägenhet. Gå inte ut i allmänna
utrymmen som kök och vardagsrum.
• Tvätta händerna och använd handsprit och visir som du får av
personalen.
• Håll avstånd till den du besöker samt till andra boende och personal.
• Åk inte hiss tillsammans med våra boende.
• Behöver du få kontakt med personal under besöket, använd larmet
inifrån lägenheten så kommer vi och hjälper dig.
• Kontakta enhetschef om du varit på besök och sedan blir sjuk

Till slut några bilder från olika plan med julstämning och hög
mysfaktor!
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