Den 18/5-20

Genåbning af Sundhedsplejen Esbjerg Kommune
Der er med de nye retningslinjer for den kommunale Sundhedspleje åbnet op for, at
Sundhedsplejen genoptager det vanlige tilbud, dog med de begrænsninger, som kan
afstedkommes af smittereducerende tiltag.
Sundhedsplejen i Esbjerg Kommune vil leve op til dette, ved at:
-

Genoptage hjemmebesøg til alle familier fra den 25/5-20. På baggrund heraf nedlukkes
klinikkerne i Kirkegade 74 og på Gredstedbro Skole med virkning fra den 25/5-20, idet
de har fungeret som en erstatning for hjemmebesøg under nødberedskabsperioden.

-

Grupper for mødre med efterfødselsreaktioner starter op i uge 22.

-

Familier, hvor der er igangsat Marte Meo forløb, kontaktes mhp. en afklaring af, om der
fortsat er behov for tiltaget. Er behovet fortsat eksisterende genoptages forløbet. Pga.
mangel på personaleressourcer og uddannede terapeuter opstartes der ikke nye forløb
pt.

-

Af hensyn til smittereduktion afholdes der ikke Åbent Hus. Ved behov kan den enkelte
familie tilbydes et behovsbesøg i hjemmet af egen sundhedsplejerske i stedet.

-

Sundhedspleje på skolerne genoptages i uge 23. Da eleverne snart går på sommerferie
vil sundhedsplejerskens tilbud rette sig mod behovsbørn samt opfølgninger på tidligere
samtaler med og undersøgelser af elever, som er blevet udskudt under
nødberedskabsperioden. Der vil blive sendt en meddelelse til elever, forældre og lærere
på Aula med tilbud om, at skolens sundhedsplejerske kan kontaktes ved behov.

Ovenstående tilbud er betinget af, at der er korrekte og tilstrækkelige værnemidler til
rådighed.
Mht. til mødeaktivitet internt og eksternt(fx Tværs) så foregår dette som udgangspunkt fortsat
via de digitale platforme, ligesom sundhedsplejerskerne fortsat vil skulle arbejde hjemme, når
de ikke er på hjemmebesøg og skoler.
Der er udarbejdet tre nye instrukser ud fra SST’s nyeste retningslinjer for Sundhedsplejen.
Instrukserne omhandler hygiejne ved hjemmebesøg, hygiejne ved skolesundhedspleje og
instruks til brug ved hjemmebesøg, hvor der er mistanke om eller konstateret COVID-19.
Daglig leder af Sundhedsplejen
Susanne Have Feddersen

