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Öppning av frivilligverksamheten Guldkanten
Covid-19 pandemin har inneburit förändringar i vardagen för många, särskilt för personer över 70 år. I
mars 2020 infördes en rekommendation att personer 70 år och äldre skulle begränsa sina sociala
kontakter och undvika platser där många personer samlades. Rekommendationen infördes för att
skydda äldre mot sjukdom men med pandemin följde också negativa effekter vad gäller den psykiska
och fysiska hälsan. Analyser som har genomförts av Folkhälsomyndigheten (2020) visar att många
personer i gruppen 70 år och äldre känner sig frustrerade och upplever att de särbehandlas på ett
stigmatiserande sätt och saknaden efter sociala sammanhang är stor.
Frivilligverksamheten inom omsorgskontoret får upprepade påstötningar från målgruppen som nu
önskar att verksamheten öppnar upp när smittan sjunker i samhället och många i målgruppen är
vaccinerade. Verksamheten vill nu prova att skapa säkra möten människor emellan.
Initialt blir mötesplatsen Guldkanten först ut med att prova särskild Corona-anpassning. Efter
sommaren hoppas verksamheten att smittläget är sådant att man kan bedöma det som säkert att öppna
fler verksamheter.
Ansvariga för Frivilligverksamheten samt Kommunrehab önskar att starta upp aktiviteter som ska bidra
till en social gemenskap på prov under våren 2021.
Så här tänker verksamheten att frivilligverksamheten samt anhörigstödet på Guldkanten kan fungera
trots Covid-19:












Verksamheten kommer att starkt rekommendera alla som kommer att vara vaccinerade för att
inte riskera bli allvarligt sjuka.
Anmälan till aktiviteter och träffar sker per telefon.
Verksamheten begränsar antalet besökare/deltagare till 7 personer per träff.
Inga frivilliga värdinnor som hjälper till i kök, med förberedelser eller plockar undan, detta
sköts enbart av personal.
Efterfrågan på träffar kommer styra hur många tillfällen det blir per vecka. Samma person kan
som mest delta på två träffar per vecka. Detta för att så många som möjligt ska få chansen att
komma.
Verksamheten har insläpp av besökarna, en och en, där man ser till att alla spritar sina händer
och besökarna blir hänvisade till egen sittplats med namnskylt.
Sittplatserna är utspridda i lokalen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer på
1,5–2 meters avstånd.
Verksamheten kommer efter varje träff att desinficera beröringsytor såsom bord, armstöd,
handtag och toaletter.
Det finns skyltar om distansering och handhygien uppsatta.
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Verksamheten informerar regelbundet och vid varje uppstart om Folkhälsomyndighetens
rekommendationer till gäster och deltagare.
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