Kastvollen Rehabiliteringssenter har i forbindelse med det pågående utbruddet av
coronavirus satt i gang en rekke forbyggende tiltak for å begrense smittespredningen.
Situasjonen vurderes fra dag til dag, og det jobbes kontinuerlig med å forbedre situasjonen for både
brukerne og ansatte.
Pr. d.d er ingen ansatte eller brukere smittet eller syke av coronaviruset.
Inntak
Kastvollen vil fortsatt holde åpent i tiden fremover. For å begrense smittespredningen tas det kun imot
pasienter som utskrives fra sykehus. Helse Midt-Norge har bedt oss om å være i beredskap for
eventuelt å kunne avhjelpe kapasitetsutfordringer i sykehusene.
Brukere som har et planlagt rehabiliteringsopphold hos oss før påske er utsatt. De har vi snakket med
pr. telefon. Neste gruppeinntak er planlagt den 13. april. Situasjonen i Norge de neste ukene vil
avgjøre om inntak blir som planlagt, eller om det blir utsatt. Når tiden nærmer seg, vil vi kontakte de
det gjelder pr. telefon.
Besøksforbud
I tråd med nasjonale anbefalinger er det ikke mulig for brukerne å ta imot besøk ved senteret. Kun
nødvendig besøk gjennomføres, dvs. leveranser, samt ansatte som er på jobb. Dette må respekteres
med tanke på ansatte og brukerne. Det er heller ikke lov til å komme med varer til brukerne eller ta
med brukerne ut for å spise, handle m.m. Hvis brukerne har behov for noe utenfra, tas dette opp med
våre ansatte, så gjøres det en vurdering på hvordan dette kan løses.
Smitteforebyggende tiltak
Kastvollen Rehabiliteringssenter har hele tiden fulgt rådene fra Folkehelseinstituttet (fhi.no) og
Helsedirektoratet for å begrense smittespredning.
Dette er noen av tiltakene som er gjort:
•

Det gis individuell trening, der terapeutene holder god avstand. Gruppetreninger gjøres i små
grupper, max 5 stk, også da med god avstand.

•

Brukerne oppfordres til å unngå nærkontakt, og sitter spredt ved måltidene. Alle måltider blir
servert. Det er ikke buffét.

•

Personalet er til stede ved måltidene og påser at brukerne har spritet hender og eventuelle
hjelpemidler før de går inn i matsalen.

•

Vi oppfordrer til hyppig og god håndhygiene.

•

Vaskeservietter ligger lett tilgjengelige, slik at brukerne kan tørke av/vaske sine
mobiltelefoner.

•

Brukere som viser tegn til forkjølelse eller annen sykdom, holdes «isolerte» på sitt rom. De får
også måltidene servert der. Lege kontaktes og tiltak iverksettes etter råd fra lege.

•

Renholdet er intensivert, og overflater, treningsapparater/-benker, rekkverk, dørhåndtak osv
vaskes med klor flere ganger pr dag.

•

Brukerne kan ikke reise hjem på permisjon i løpet av oppholdet

Alle ved Kastvollen Rehabiliteringssenter tar situasjonen på største alvor, og er beredt til å gjøre
sitt for den nasjonale dugnaden.
Kontaktinformasjon, telefon 74 12 46 50

