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Krunkið
Mér er efst í huga þessar undanfarnar vikur auðmýkt og þakklæti til íbúa, aðstandenda og
starfsfólks á Öldrunarheimilum Akureyrar sem sannarlega hefur lagt sitt af mörkum í
baráttunni gegn veirunni skæðu!
Þann 7. mars síðastliðinn var sett heimsóknarbann á hjúkrunarheimilum landsins vegna
Covid-19 veirunnar. Þetta er skaðvaldur sem herjar á heiminn og öll tökum við þátt í
baráttunni gegn honum. Vopnin sem við höfum eru forvarnir, halda tveggja metra fjarlægð
við aðra, handþvottur og spritt.
Skjalborg var slegin um aldraða og miklar varúðarráðstafanir voru gerðar á ÖA. Auk
heimsóknarbannsins er allur samgangur á milli heimila lokaður, starfsfólk klæðist einkennisfatnaði, starfsemi iðju- og félagsstarfs er inni á heimilum, sjúkraþjálfun, hársnyrti - og fótaaðgerðarstofa var lokað. Tímabundin dvöl er lokuð og opnuð var sóttvarnardeild fyrir íbúa sem
smitast af Covid-19, sem blessunarlega þurfti ekki að nota. Segja má að íbúar hafi verið og
eru enn í sóttkví þar sem þeir fara ekki út af eigin heimili nema þá rétt út á svalir og
umgangast einungis sitt heimilisfólk og starfsfólk.
Það er með fagmennsku, miklum sveigjanleika og samstilltu átaki starfsfólks sem tekist hefur
að vernda íbúana á ÖA. Starfsfólkið hefur brugðist við af mikilli óeigingirni og einfaldað líf sitt
mjög mikið, stundað vinnu og haft lítil samskipti utan þess hvort sem það er við ættingja, vini
eða vinnufélaga.
Einmannaleiki, vanmáttarkennd og leiði eru plágurnar þrjár sem við erum að vinna með og er
nánd eitt af þeim verkfærum sem við notum til þess að vinna á móti þeim. Mikið hefur reynt
á alla í þessum aðstæðum, jákvæðni og lausnarmiðuð hugsun hjálpar til að gera daginn bærilegan. Íbúarnir hafa sýnt mikla þolinmæði og tekist á við aðstæður af stóískri ró. Á þessum
tíma hafa komið góðir gestir og sungið utandyra. Lionsklúbbar komu einnig færandi hendi og
gáfu spjaldtölvur, íbúum og aðstandendum þeirra til mikillar ánægju því þær auðveldar
samskipti í mynd. Það er eitt af þeim tækifærum og kannski gjöfum sem Covid-19 færir okkur,
aukna nýtingu á velferðatækni íbúum til gleði og ánægju.
„Öll él birtir upp um síðir“ nú sjáum við ljósið framundan, Almannavarnir léttu á hömlum
þann 4. maí og hafa boðað enn meiri tilslakanir þann 2. júní ef allt gengur eftir. Nú ríður á að
sýna þrautseigju og halda út og muna að við erum öll í sama liði og vinnum saman að velferð
og vellíðan íbúa ÖA.
Helga Erlingsdóttir, framkvæmdastjóri ÖA.
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Nýir íbúar frá áramótum
Gísli Jónsson
Óla Kallý Þorsteinsdóttir
Randver G. Karelsson
Ragnar Tryggvason
Lára Brynhildur Eiríksdóttir
Hulda Baldvinsdóttir
Pétur Einarsson
Jóhanna Þorkelsdóttir
Sigurður Indriðason
Heiða Þórðardóttir

Albert Ólafsson
Einar Sigfússon
Petrína Ágústsdóttir
Hrefna Jakobsdóttir
Þóra Angantýsdóttir
Bára Olsen
Marselína Jónasdóttir
Hilmar Henry Gíslason
Skúli Sigurgeirsson
Hrefna Friðriksdóttir

Verið hjartanlega velkomin

Gjöf frá Lions
Andri Gylfason og Ingibjörg Elín Jónasdóttir fulltrúar Lionsfélaganna Aspar,
Ylvu, Hængs, Sifjar, Vitaðsgjafar og
Lionsklúbbs Akureyrar færðu ÖA að
gjöf átta SamsungTabA spjaldtölvur.
Þessi góða gjöf nýtist íbúum til þess að
auðvelda samskipti í mynd við ættingja
og vini á þessum fordæmalausu
tímum.
Það má með sanni segja að þetta er
kærkomin gjöf sem gefur og gleður.
Bestur þakkir fá Lionsfélagar.
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Syngjandi gestir í görðum
Á undanförnum vikum hafa komið góðir gestir
í ,,heimsókn“ á ÖA. Íbúar hafa fengið að njóta
tónlistar frá kórum, leikskólabörnum og fleiri
góðum gestum.

Þór mokar á ÖA
Í mars mætti handboltalið Þórs í Hlíð og hreinsaði snjó frá neyðarútgöngum,
gluggum og öðrum gönguleiðum sem tepptar hafa verið vegna snjóa. Þegar því
verki var lokið lá leiðin að Hjúkrunarheimili Lögmannshlíðar og léku þeir sama
leikinn þar. Falleg hugsun hjá þessum ungu drengjum sem áttu sjálfir frumkvæði af þessu góðverki.
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Lífið á Eini– og Grenihlíð
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Lífið á Eini– og Grenihlíð
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Lífið á Eini– og Grenihlíð
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Lífið í Lögmannshlíð
Lífið er með talsvert breyttu sniði í Lögmannshlíð, þar sem bæði er heimsóknarbann og lokað fyrir samgang á milli heimila. Íbúar hafa verið hinir rólegustu yfir
öllu og sýna þakklæti fyrir umhyggjusemina.
Starfsmenn heimilanna hafa verið virkilega
hugmyndaríkir og haft allskyns afþreyingu,
verið með spilabingó, nýtt tæknina og haft
pubquiz á milli heimila, bingó á netinu,
dekur, bíó, tónleika og núna síðustu daga
nýtt góða veðrið og setið úti eða farið í
göngutúra.
Vegna aðstæðna í samfélaginu fer iðju- og
félagsstarf fram inni á heimilum. Markmiðið er að rjúfa einangrun, auka lífsgæði,
vellíðan og öryggi á þessum skrýtnu
tímum, ásamt því að byggja upp tengsl
milli íbúa. Áhersla er lögð á gleði, endurminningar, líkamlega og sálræna þjálfun.
Við erum að detta í sumargírinn og byrjuð að undirbúa gróðurkassana við hvert
heimili. Farið verður í það á næstu dögum að setja niður kartöflur, fljótlega fáum
við sumarblómin til okkar og eru kanínurnar komnar út í garð. Búið er að draga
grillin
út
og
snæða
góða
grillmáltíð
á
flestum
heimilum.
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Lífið í Lögmannshlíð
Þegar heimsóknarbannið tók gildi 7. mars lokaði sjúkraþjálfunin stuttu síðar.
Hjólin voru færð inn á Sandgerði og Kollugerði og hafa íbúar haft tækifæri til að
æfa sig og undirbúa fyrir Motiview keppni þessa árs. Fjóla Ísfeld íslandsmeistari
Motiview keppninnar í fyrra og íbúi í Sandgerði slær ekki slöku við og æfir af
kappi.
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,,Við höfum hvort annað“
Sólveig Hulda flutti inn í maí 2019, Guðmundur eiginmaður Sólveigar Huldu býr
heima en eftir að heimsóknarbannið var sett á í byrjun mars hefur hann dvalið hjá
henni.
Hvernig er lífið búið að vera í heimsóknarbanninu? Ljúft og gott, við erum búin
að geta verið saman. Við vitum bara hvað er
í gangi og hugsum ekki um neinar sviptingar,
svona er þetta og svona verður þetta bara,
segir Guðmundur.
Þau segja það vera sjálfsagt að fara eftir því
sem Víðir segir.
Ég hef stundum hugsað út í að starfsfólk
megi fara út og inn og gera „það sem það
vill“ en íbúar mega ekki fá heimsóknir.
Annað hvort væri ég hér alveg eða heima, ég
kaus heldur að vera hér, hitt hefði verið
skelfilegt, segir Guðmundur.

Hvað hafið þið gert ykkur til afþreyingar? Við lesum mikið. Ég hef lítið verið í
handavinnunni en gripið í hana og teiknað öðru hvoru, segir Guðmundur. Ég er
með prjónana og tek annað slagið einn og einn prjón en get lítið gert, allt of lítið,
segir Sólveig.

Hafa gestir komið og heimsótt þig í gegnum gluggann? Já, dæturnar báðar og
sonur. Barnabarnabörnin líka.
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,,Við höfum hvort annað“
Hvernig finnst ykkur það? Allt í lagi en bara skrýtið. Alveg sjálfsagt að fara eftir
þessum reglum, engin spurning. Við höfum reynt að halda tveggja metra fjarlægð, þau sitja fyrir utan og við erum með opið út. Annars gengur þetta mjög vel
hjá okkur á meðan ég fæ að vera hér þá er þetta í mjög góðu lagi segir,
Guðmundur. Ég öfunda ekki þá sem fá enga heimsókn. Það munar miklu að fá að
hafa hann hér. Hann sefur hér og er hér alveg, hann má ekki fara neitt, segir
Sólveig.

Hefur þú nýtt þér tæknina til að vera í samskiptum við þitt fólk? Nei, við
kunnum það ekki. Ég er með Ipad, opnaði hann um daginn, ég hringdi í einn í
Danmörku og einn í Reykjavík og hvaðan eina öll í einu, og hafði ekki hugmynd
um það. Ég hringdi í þau án þess að vita af því. Náðum ekki að spjalla neitt af
gagni, við sáum þau en þau ekki okkur, segir Sólveig. Þetta er ágætt ef maður
kann á tækin en við höfum ekki lagt á okkur að læra á þetta , segir Guðmundur.

Hvernig sjáið þið fyrir ykkur lífið þegar heimsóknarbannið verður lagt af? Ætli
ég sofi nokkuð hér eins mikið, og það verði eins og áður, kem kl. 11 á morgnana
og fer kl. 21 á kvöldin. Þá gerði ég það sem þurfti að gera, setti í þvottavélar og
svona og þreif bílinn minn og svona. Nágrannarnir eru búnir að vera að hringja
reglulega og segja okkur frá hvernig bíllinn hefur það, segir Guðmundur.

Sólveig og Guðmundur eru jákvæð og yfirveguð og segja heimsóknarbannið lítið
hafa reynt á þau. Heimsóknarbannið hefur ekkert reynt á okkur, þau (börnin)
koma á gluggann og heimsækja okkur. Ágætt að vera hér, á meðan ég get farið út
að labba, ég labba 1,5 km á dag, mest upp í 2 km. Mjög gott að geta farið út að
ganga, segir Guðmundur.
Við höfum hvort annað!
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Daði lætur af störfum
Daði Hálfdánarson hóf störf á Öldrunarheimilum Akureyrar í október 2011 og
hefur hann séð um allt á milli himins og jarðar sem lýtur að húsumsjón á þeim
tíma. Nú er komið að þáttaskilum í lífi Daða þegar hann lætur af störfum um
næstu mánaðarmót sökum aldurs.
Daði var inntur eftir því hvort einhverjar
breytingar hafi verið á starfi hans á þeim
tæpu níu árum sem hann hefur gegnt
starfinu. Hann kveður það hafa lítið breyst
þessi ár en aðal breytingin varð þegar
Kjarnalundur flutti í Lögmannshlíð, en
störfin eru þau sömu samt sem áður.
Hann kvíðir ekki verkefnaleysi þegar hann
hættir störfum. Hann segir að það verði nóg
að gera heima fyrir við tiltekt og lagfæringar
sem hafa setið á hakanum. Áhugamálin eru
mörg og má þar helst nefna fjölskylduna og
svo reynir hann að vera duglegur að hreyfa
sig t.d. fara í sund, hjóla og ganga.
Hann vill að lokum koma á framfæri bestu kveðjum og þakklæti til alls samstarfsfólksins á ÖA og óskar hann því alls hins besta.

Stjórnendur og samstarfsfólk vilja sömuleiðis þakka Daða fyrir
samstarfið og óska honum velfarnaðar í lífinu.
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Lífið á Reyni– og Skógarhlíð
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Lífið á Reyni– og Skógarhlíð
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Lífið á Reyni– og Skógarhlíð
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Memaxi upplýsinga og skjákerfi
Öldrunarheimili Akureyrar hafa notað Memaxi skjákerfi síðan árið 2017. Fyrst um
sinn sem tilraunaverkefni í tímabundinni dvöl en í framhaldi af því var Memaxi
tekið í notkun í Grænuhlíð. Árin 2019 og 2020 hefur verið talsvert mikill kraftur í
innleiðingu á Memaxi hjá ÖA. Núna í
mars s.l. var lokið við að setja upp

upplýsingaskjái inni á öllum heimilum
bæði í Hlíð og Lögmannshlíð.
Skjáirnir leysa af mikla notkun á pappír
því þar koma fram allar upplýsingar um
viðburði og dagsskipulag á hverju heimili. Þeir hafa einnig skemmtanagildi þar
sem verið er að birta myndasýningar, gátur og spakmæli, svo eitthvað sé nefnt.
Memaxi kerfið býður upp á ýmsa fleiri hagnýta möguleika og er í stöðugri þróun
að þörfum ÖA. Árið 2020 voru sett af
stað þrjú tilraunaverkefni í Memaxi,
skráningar á ADL (Athafnir dagslegs
lífs), skráning á lífssögu einstaklinga og
viðveruskráning í dagþjálfun. Einnig er
verið að setja upp vinnuskipulag hjá
starfsstöðvum í Memaxi og starfsfólk skráð á ákveðin verkefni. Kerfið býður upp á
samþættingu þjónustuaðila, svo sem heimaþjónustu, heimahjúkrunar og
Öldrunarheimilanna.
Í framtíðinni er stefnt á að Memaxi geti tengst Sjúkratryggingum Íslands og Sögu
sjúkraskráningakerfi.
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Hver er Hallur húsvörður?
Hvaðan ertu?
Ég er fæddur og uppalinn á Húsavík. Móðir mín er fædd og uppalin í Eyrarvegi á
Akureyri en faðir minn er fæddur og uppalinn á Húsavík.
Menntun?
Ég er útskrifaður rafeindavirki frá Iðnskólanum í
Reykjavík sem að heitir í dag Tækniskólinn. Ég tók
sveinspróf árið 2005.
Hvað hefurðu starfað við?
Ég starfaði lengi hjá Orkuveitu Húsavíkur. Á þeim árum
fór ég einnig á vertíð bæði á Raufarhöfn og Þórshöfn,
Það var mikið fjör, mikil vinna og frábær lífsreynsla. Ég
flutti svo til Reykjavíkur og starfaði fyrst í fagtækjahóp
Tæknivals. Síðar sem umsjónarmaður yfir tölvu og netmálum hjá Melaskóla ásamt því að taka einnig forfallakennslu þar. Ég vann hjá
Industria við ljósleiðaralagnir og að setja upp fyrsta 3G kerfið á Íslandi og síðast
hjá IP fjarskiptum áður en ég fluttist svo til Akureyrar. Hér hef ég starfað hjá Ljósgjafanum ásamt því að vera tæknimaður hjá Öryggismiðstöð Norðurlands.
Áhugamál?
Ég er mjög áhugasamur um tæknimál og tækniframfarir. Ég hef mikinn áhuga á
hundum en ég og sambýliskona mín eigum Border Collie tík sem heitir Nelly. Áður
átti ég rakka sem að hét Sómi. Ég er áhugasamur um ljósmyndun og að ferðast
ásamt því að vera í góðum og mannbætandi félagsskap og halda góðu sambandi
við ættingja og vini.
Áttu börn eða barn?
Ég á eitt barn úr fyrra sambandi, Telmu Dögg fædda 1997.
Breytist starfið með tilkomu þinni?
Já ég reikna með því en mér þykir mjög skemmtilegt að vera kominn til vinnu á
stað sem að ætlar sér að verða framúrskarandi og til fyrirmyndar í velferðartækni.
Starfið er fjölbreytt og spennandi.
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Nýr verkefnisstjóri í þvottahúsinu
Á næstu dögum mun Rögnvaldur B. Rögnvaldsson taka við
starfi verkstjóra í þvottahúsinu í Hlíð af Ástu Hrönn Jónasdóttur. Ásta hefur gegnt starfi verkstjóra þar á bæ um árabil. Við munum áfram njóta starfskrafta hennar og mun
hún setja Rögnvald inn í starfið á næstu vikum.
Rögnvaldur er Skagfirðingur en flutti til Akureyrar ungur að
árum. Hann hefur starfað við ýmislegt, meðal annars unnið
með nemendum í Glerárskóla, verið verkstjóri í dömubindaverksmiðju ásamt því að gegna klósettvörslu á
almenningssalernum undir kirkjutröppunum.
Áhugamál hans fylla þó lífið að miklu leiti því bæði er hann ansi liðtækur tónlistarmaður og áhugalistmálari.
Mottóið hans er að reyna að hafa gaman af lífinu og það bera kaffitímarnir í
þvottahúsinu glöggt merki

Breytt starfsemi í þvottahúsi
Starfsfólk þvottahússins hefur ekki farið varhluta af þeim breytingum sem gerðar
voru á ÖA í mars. Hópnum var skipt upp í tvö teymi og
hefur verið unnið þar alla daga síðan ásamt því að
fenginn var liðsauki þar sem álagið jókst til muna með
þvotti á starfsmannafatnaði.

Ráðinn var „hlaupari“ sem hefur meðal annars það
hlutverk að sækja óhreinan og hreinan þvott. Hér á
myndinni má sjá Viktor ferðast með þvott á milli
heimila og þvottahúss á rafskutlunni Munda.
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Lífið í heimsfaraldri
Hröð útbreiðsla kórónuveirunnar Covid-19 hefur mikil áhrif á líf fólks. Það er stór
áskorun að standa frammi fyrir að takast á við bönn og reglur, sem miða að því að
draga úr smithættu.
Í Hlíð var lokað fyrir allar heimsóknir gesta í
byrjun mars, síðan varð að loka á allan umgang
íbúa og starfsfólks á milli heimila í húsinu og loka
varð öllu almennu félagsstarfi.
Í nokkrar vikur hafa íbúar þurft að halda sig eingöngu inni á sínu heimili, þeir hafa ekki getað hitt
ættingja sína eða vini. Síminn er mikið notaður og
margir hafa nýtt sér nýja tækni þ.e. myndsímtöl til
að vera í sambandi við sína nánustu.
Hjördís Kristjánsdóttir býr í Einihlíð, hún var til í að
segja svolítið frá upplifun sinni af þessum fordæmalausu tímum.
Hjördís hefur búið í Hlíð síðan í janúar 2015, hún hefur ýmislegt verið að gera eins
og að prjóna og mála á tau, einnig hefur hún yndi af að teikna og mála.
En í vetur segir hún að hún hafi verið sérstaklega löt, enda ekkert hægt að fara
niður eða hreyfa sig á milli í húsinu, sem er náttúrulega mikil breyting. „ Maður
hefur verið einangraður mjög, síðan um mánaðarmótin febrúar/mars. Ég hélt upp
á 90 ára afmælið mitt hérna niðri í sal 29. febrúar og fékk marga gesti, svo má
heita að skellt hafi verið í lás daginn eftir“ segir Hjördís. Hún gat notið þess að
halda afmælisveisluna með fjölskyldu og vinum, komu meðal annarra gamlir
sveitungar hennar úr Bárðardal.
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Lífið í heimsfaraldri
Í dag eru dagarnir kaflaskiptir, Hjördís les mjög mikið og þá helst rauðu ástarsögurnar segir hún og hlær. Þeirra mesti kostur er hvað bækurnar eru léttar, bæði
efnislega, en líka til þess að halda á þeim, það er erfitt að halda á þungum bókum.
Annan hvern dag tekur hún kafla úr gömlu dagbókunum sínum og setur hann inn
á „Fésbókina“ þar hefur hún eignast vissan lesendahóp sem alltaf les gömlu dagbókarfærslurnar hennar. Hún segist svo stundum þurfa að kúpla sig inn í
nútímann eftir að vera búin að vera í þessum gamla tíma.
Hjördís saknar mest að fá ekki heimsóknir frá sínu fólki en hún á þrjár dætur og
við þær talar hún í síma flesta daga. Hún segist nú ekki nota myndsímtöl þegar
hún talar við dætur sínar en hún hefur
talað myndsímtöl við Áslaugu systur
sína, sem býr einnig í Hlíð en hún býr á
öðru heimili og þær mega ekki hittast.
Þær systur komust að því að það þarf
enga sérstaka græju fyrir myndsímtal
bara nota tölvurnar.
Hún segist ekki geta annað en verið sátt við það sem gert er fyrir hana og aðra
íbúa til að draga úr hættu á smiti. Hún man þegar hún var að alast upp og var að
detta á einhvern annríkistími, til dæmis smalamennsku, sauðburð eða annað og
fréttist af einhverjum pestum, eins og inflúensu þá reyndi fólk að einangra sig, svo
ekki sé talað um mislinga. Það voru allir voðalega hræddir við mislinga, enda voru
þeir lífshættulegur sjúkdómur.
Hjördísi dettur í hug að þessi faraldur geti mögulega breytt ýmsu í nánustu framtíð til dæmis því að fólk snertist minna og kannski verði ekki eins mikið um ferðalög og þá ef til vill ekki eins mikil mengun. Nú er strax farið að spyrja hann Þórólf
sóttvarnalækni hvort hægt verði að ferðast til útlanda í sumar, eins og það sé eitthvert lífsspursmál fyrir marga íslendinga. Ég hef aðeins einu sinni farið til útlanda
segir Hjördís að lokum.
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Iðju– og félagsstarf í Hlíð
Allt miðlægt starf iðju-og félagsstarfi hefur legið niðri frá 17. mars og var gerð sú
breyting að starfsmenn vinna alfarið inni á heimilum. Hver starfsmaður var með
tvö heimili og skipti dögunum á milli þeirra, þar sem ekki mátti vera samgangur
þar á milli. Viðburðarstjórinn okkar hefur alfarið unnið heima og unnið að uppsetningu
og innleiðingu á Memaxi ásamt því að stýra
þeim viðburðum sem til okkar hafa komið og
deilt hugmyndum um nýtingu á tækninni. Eftir
páska voru gerðar enn frekari breytingar og
fóru starfsmenn þá að fylgja ákveðnum
teymum inni á einu heimili og vinna allan sinn
vinnutíma þar. Hafði þessi breyting í för með
sér að starfsmenn iðju-og félagsstarfs hittast ekkert þar sem þeir fara beint inn á
heimilin. Heimsóknarbann reynist mörgum íbúum erfitt og skilja þeir illa af hverju
aðstandendur koma ekki. Þetta fyrirkomulag reynir enn frekar á hugmyndauðgi
starfsmanna iðju-og félagsstarfs þar sem viðveran er meiri og nánari en vanalega
og fylgir því auðvitað aukið álag. Mismunur hefur verið á milli heimila hvernig er
unnið þar sem hver og ein hefur skapað sér sitt vinnufyrirkomulag og starfshætti í
samráði við starfsmenn heimilanna. Með meiri samveru eru aukin tækifæri að
kynnast íbúunum enn frekar. Setið er alla
matar-og kaffitíma með íbúum, myndast
oft skemmtilegar umræður og margt sem
kemur fram. Einnig höfum við tengst
starfsfólki heimilanna betur.
Það verður áhugavert og spennandi að sjá
hvernig iðju-og félagsstarfið kemur til
með að vinna úr og nýta verkefni síðustu
vikna til að efla starfið enn frekar.
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Lífið í Grænuhlíð
Í nokkur ár hefur verið skemmtilegt og gefandi samstarf á milli leikskólans
Lundarsels og dagþjálfunarinnar í Grænuhlíð. Börnin hafa komið í heimsóknir yfir
veturinn og á vorin hafa þau boðið vinum sínum í Grænuhlíð á vorsýningu í leikskólanum. Í vetur hefur þetta auðvitað verið öðruvísi en til stóð vegna ástandsins
í þjóðfélaginu. Börnin brugðu því á það ráð að færa vinum sínum í Grænuhlíð
listaverk sem þau gerðu nú á dögunum.

Eins og sjá má hafa sólargeislarnir síðustu daga verið vel nýttir í Grænuhlíð.
23

Lífið í Lerkihlíð
Starfsfólk og notendur í Lerkihlíð fluttu starfsemi sína í Kaffi Sól um miðjan mars.
Það hefur vissulega verið krefjandi, bæði fyrir notendur og starfsfólk að aðlagast
breyttum aðstæðum og reglum. Við teljum okkur þó hafa staðið okkur vel í
þessum fordæmalausu aðstæðum. Við höfum boðið upp á ýmis konar hreyfingu,
farið út að ganga, farið í „eistnakast“, gert æfingar og leikið okkur með blöðrur og
tennisspaða svo eitthvað sé nefnt. Einnig höfum við farið á rúntinn og boðið upp
á ís á góðviðrisdögum. Sumir hafa gripið í spilavist, aðrir hafa sinnt handverki og
bingó hefur verið á sínum stað. Nú þegar sólin er farin að skína höfum við farið út
og tekið til hendinni, þurrkað af garðhúsgögnum, týnt rusl og sópað. Síðast en
ekki síst höfum við notið þess að sitja úti, hlustað á tónlist, sungið og rifjað upp
minningar. Við erum þó full tilhlökkunar að fara aftur í Lerkihlíð og halda áfram að
njóta sumarsins.
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Lífið á Aspar– og Beykihlíð
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Aspar– og Beykihlíð
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Lífið á Víði– og Furuhlíð
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Lífið á Víði– og Furuhlíð
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Lífið á Víði– og Furuhlíð
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Tilslakanir á ÖA í tengslum við Covid -19
Undanfarnar vikur hér á ÖA, líkt og annarsstaðar í heiminum, hafa verið mjög
ólíkar því sem við eigum að venjast. Starfsemin hefur einkennst af mikilli
varnarvinnu þ.e.a.s. verja heimilin gegn útbreiðslu á Covid-19.
Gríðarleg áhersla hefur verið lögð á sóttvarnir, starfsfólk, íbúar og aðstandendur
hafa allir lagst á eitt við að vera samstíga í öllum aðgerðum. Heimsóknarbann var
sett á þann 7. mars síðastliðinn og öll óviðkomandi umferð um húsið bönnuð. Sú
aðgerð reyndist okkur vel þrátt fyrir að vera þvert á það sem við leggjum upp með
í okkar daglega starfi. Þrátt fyrir heimsóknarbann kemur að kveðjustund og hluti
af íbúunum hefur kvatt okkur síðastliðnar vikur við óvenjulegar aðstæður þar sem
takmarka hefur þurft aðgang aðstandenda að dánarbeðinu. Þessum aðstandendum
sendum við samúðarkveðjur og þökkum sérstaklega fyrir þeirra umburðarlyndi og
skilning við þessar aðstæður.
Eftirfarandi áætlun er gerð 28. apríl og er í stöðugri endurskoðun. Haldið er áfram
vinnu við enn frekari tilslakanir. Mögulega þarf að herða sóttvarnaraðgerðir og
breyta skipulagi með stuttum fyrirvara. En áfram höldum við og vinnum af fagmennsku með bjartsýni að leiðarljósi. Þann 4. maí var byrjað að aflétta
heimsóknarbanninu. Það verður gert í hægum skrefum og aðlagað aðstæðum á
hverjum stað. Áfram verður starfsemin hólfuð niður í sóttvarnarhólf eftir
starfsstöðvum, enginn
samgangur verður á milli hólfanna og takmarkaður
aðgangur í Bitabæ/mötuneyti.
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Tilslakanir á ÖA í tengslum við Covid -19
Breytingar sem fram undan eru í maí
4. maí:
Dregið er úr tilmælum til starfsfólks um að draga úr samneyti við annað fólk,
búðarferðum, matarboðum og fleira. Áfram er lögð áhersla á sóttvarnir, þ.e.
handþvott, sprittun og 2ja metra fjarlægðarmörk.
Sjúkraþjálfun hefst á ný í tækjasal. Hugað ver ður að 2ja metr a
fjarlægðarmörkum, fjöldatakmörkunum og einungis íbúar/ notendur/ starfsfólk frá
sama sóttvarnar-hólfi mega vera í þjálfun á sama tíma. Sjúkraþjálfun verður áfram
lokuð fyrir einstaklinga utan úr bæ.
Hársnyrting og fótaaðgerðarstofa opna fyr ir íbúa/ notendur / star fsfólk. Einstaklingar frá sama sóttvarnarhólfi mega vera í hársnyrtingu og fótaaðgerð á sama
tíma. Einstaklingar utan úr bæ mega ekki nýta sér þjónustuna á sama tíma.
5. maí:
Flutningur dagþjálfunar Lerkihlíðar til baka í Lerkihlíð og notendum fjölgar.
11. maí:
Covid einingu á ÖA verður lokað.
13. maí:
Byrjað verður að innrita notendur í tímabundna dvöl í Birkihlíð.
Starfsfólk á ÖA hættir að vinna í teymum en vinnur áfram í sóttvarnarhólfum.
Notkun starfsmannafatnaðar verður hætt.
Starfsemi þvottahúss verður með eðlilegum hætti, hætt verður að vinna um
helgar og á rauðum dögum.

Forstöðumenn vilja koma á framfæri þakklæti til
aðstandenda, starfsfólks og íbúa,
fyrir jákvæðni, sveigjanleika og hlýhug.
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