
RUTINER KRING v. 8

Utehäng för alla! 
Under förmiddagarna finns det en eld tänd och kaffe på baksidan av huset. Kom förbi och 
häng en stund med oss. På eftermiddagen kör vi promenad kl. 13, anmäl dig genom  att ringa 
046-120195.

Varje dag har två handledare en värdfunktion. De tar emot på baksida av huset med brasa och 
kaffe under förmiddagen, de kollar om det finns platser inne.   

Kanske ngn behöver kopiera? Komma in och köpa en macka, gå en kort promenad med en 
handledare och prata . Helt ok - vi kollar att det funkar nu. 

Mat och kaffe under v. 8 
Ingen vanlig lunch denna vecka. Mackor finns att köpa inne för den som har schema samt för 
2-3 i taget på drop-in och picknick finns med på alla utflykter kl.13.

Personliga scheman och kommunikation kring dessa: 

Personliga SMS och mailutskick:  
De tider som gäller för var och en skickas ut per mail/telefon. Stäm av med din enhet utifrån 
behov. Schemat gäller v. 8 och framåt. Schemat kan ändras efter behov. Vi skickar också ut 
en sms-påminnelse arbetsdagen innan. Vill du ha schema men har inte anmält dig? Slå en 
signal. Alla telefonnummer finns under "Kontakta oss" på hemsidan. 

Om du inte kommer:  
Ring eller smsar vi under dagen och kolla hur du har det. Inte med syfte att “blama” ngn som 
inte kom, utan för att kolla att personen mår ok och prata en stund.  

Online och Webex: 
Varje dag finns en rad aktiviteter och möten du kan delta i hemifrån. Alla enhetsmöten eller 
träffar ska det gå att ansluta till hemifrån. Pysselgrupp, prismagrupp och bokcirkel sker endast 
online under v.8. Alla länkar finns klickbara på www.lundsfontanhus.se/kalender/

Vädring och städning: 
Varje dag totaltvädring mellan 8:30-9. Fönster öppnas i alla rum! Under dagen vädrar vi flera 
gånger varje dag. Klä dig varmt på jobbet: gärna underställ, varm tröja och raggsockar. Det 
kommer vara kyligt om luften ska vara ok.  

Städrutiner i vanlig ordning, krysslistor fylls i på varje enhet. Vi har ett extra fokus på 
storstädning fortsatt denna veckan och många uppgifter i kök och café handlar om detta tex. 

Avstånd:  
Alla som besöker Fontänhuset har ansvar att hålla ordentligt avstånd till andra. Munskydd 
finns på plats, använd gärna om du är länge tillsammans med en person i samma rum.   
Tvätta händerna ofta och kom bara om du är symptomfri.  

Varmt välkommen! 


