10. december 2020
Brev til pårørende om situationen i Skive Kommune d. 10. december 2020
Kære pårørende.
Skive Kommune er en af 31 kommuner, hvor regeringen den 10. december 2020 har indført
yderligere restriktioner for at begrænse spredning af Corona-virus.
Af Socialafdelingens tilbud berøres Center for Kommunikation og Undervisning og
Specialrådgivningen. Medarbejderne disse steder skal arbejde hjemmefra i det omfang det kan
lade sig gøre, mens der etableres et beredskab i forhold til de kritiske opgaver, der også skal
løses. Hvad det mere konkret betyder for opgaveløsningen, kan ses på skive.dk fra fredag
eftermiddag.
Dette betyder også, at døgntilbud, bofællesskaber, aktivitetstilbud, bostøtte og klubberne
fortsætter med aktiviteterne som hidtil, og at der ikke er ændringer i forhold til besøg på
botilbud. Undervisningen på STU fortsætter også som hidtil.
I forhold til jul og nytår, så berører denne nedlukning ikke de aktiviteter, der er planlagt i vores
tilbud, og de borgere, der har planlagt familiebesøg i juleferien, gør selvfølgelig det som
planlagt. Vi henstiller dog til, at man i familierne efterlever de generelle anbefalinger fra
sundhedsmyndighederne til, hvordan vi bør opføre os i juleferien. På den måde kan vi mindske
risikoen for at borgerne bliver udsat for smitte, og eventuelt bringer den med tilbage på
botilbuddene.
Jeg er selvfølgelig glad for, at der er tale om en mindre nedlukning end vi oplevede i marts, men
vi skal også være opmærksomme på, at der kan ske yderligere stramninger, hvis regering og
myndigheder finder det nødvendigt. Vi følger situationen nøje, og jeg ved, at Socialafdelingens
medarbejdere er klar til at håndtere de ændringer, der kan komme, hvis det bliver nødvendigt.
Med venlig hilsen
Heidi Becker-Rasmussen
Socialchef
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