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Hermed vil jeg gerne nominere vores organisation i Vejle kommune – RusmiddelCenter Vejle.
I marts måned flyttede vi ind på to nye matrikler, hvor vi skulle til, at få det hele op, at køre igen med
meget nyt. Vi var alle spændte. Så kom Corona.
Trods det, at mange af os blev nødt til på skift, at arbejde hjemmefra, så fik vi ind i mellem mange andre
praktiske ting og opgaver også prioriteret hygiejnen godt.
Vi er delt op på to matrikler, en stof-afdeling og en alkohol-afdeling samt et gadeplansteam.
På den matrikel, hvor jeg er (alkohol) har vi bl.a. sørget for, at håndsprit er tilgængeligt og alle der kommer
ind her, spritter hænder. Vi sørger for, at vores vand- og kaffeautomat kun bliver betjent af personalet (alle
borgere bliver tilbudt vand eller kaffe/the). Vi rengører selv stole/borde 4 gange dagligt i venteværelset
samt håndtag. Vi har sat sæbevandsspray på alle toiletter og henviser til, at borgere og personale rengører
håndtag og skylknap efter brug. Når vi har holdt frokost, rengører vi hver især der hvor vi har siddet. Efter
alle behandlersamtaler og lægesamtaler, rengøres der og udluftes.
På stof-delen arbejdes der også ud fra samme og generelt set vil jeg mene, at vi har en rigtig god hygiejne
standard hos os.
I uge 38 havde vi på alle tre plan fokus på hygiejne og vi delte ud af diverse ting (tandbørste, tandpasta,
tandtråd, kuglepenne og to minutters timeglas) desuden vi fik alle gode samtaler med borgerne. Vi havde
humøret højt og det var en fantastisk og spændende uge.
Jeg er er selv sygeplejerske, alkoholbehandler, AMR og har hygiejnekoordinator-uddannelse. Jeg går meget
op i, at vi alle året igennem sørger for god hygiejne og jeg sender jævnligt mails rundt til personalet med
gode råd og ideer/ hygiejne tips. Vi har desuden afholdt konkurrence for medarbejderne i uge 38 vdr.
hygiejne.
Jeg er superstolt over de medarbejdere der er her i vores regi og jeg tænker, at de alle gør en fin indsats
for, at vi kan lykkedes med, at optimere hygiejnen. Jeg kan allerede nu se, at vores tiltag er blevet godt
implementeret hos os og er blevet en naturlig del af hverdagen. Når corona engang ebber ud igen, så er der
bestemt ting, som vi vil bibeholde hos os.
Det der især har været beundringsværdigt er, at vi har kunne formå, at starte nye matrikler op, på trods af
corona restriktioner og meget mere og alligevel få de nye hygiejne tiltag til at fungere.

