
CORONA vaccinen har givet os hverdagen tilbage! 
Beboere og ansatte på Sølund blev vaccinerede i foråret, og 
kunne omsider vende tilbage til en tryg og normal hverdag. 
Vi er jo allesammen vaccinerede - eller er vi? 

Vi husker allesammen den forfærdelige Corona-periode, hvor alle vores beboeres og 
ansattes hverdag på Sølund pludselig blev helt anderledes og utryg. Alle fælles 
aktiviteter blev lukket ned, og alle beboere måtte herefter leve deres hverdag hjemme 
i boenhederne. Fælles aktiviteter måtte nu udleves i boenheden, som de ansatte på 
dygtig vis fik arrangeret. Kort sagt; isolation fra omverdenen for at undgå smitte.  

Den tid har vi heldigvis lagt bag os, og vi lever nu så godt som en normal hverdag. 
Vores ansatte på Sølund tager på arbejde, og kan være sammen med vores beboere 
uden de snærende Corona-restriktioner, mundbind og visir, og alle kan uhindret 
bevæge sig frit omkring, og vi pårørende kan frit besøge vores beboere. Vi kan også 
allesammen deltage i fester og andre arrangementer og bare nyde at være sammen.  

Vi er jo allesammen vaccinerede - eller er vi? 

Vi blev desværre mindet om, at alt ikke er, som det burde være, da artikler i aviser 
fornyeligt kunne berette, at ældre på plejehjem var blevet smittet med Corona til 
trods for, at de allesammen forlængst var blevet vaccinerede.  

Forklaringen er, at personale og måske pårørende, som af den ene eller anden grund 
endnu ikke er blevet vaccineret, højst sandsynligt har bragt smitten ind på plejehjem. 
Hvem og hvor mange vides ikke, da lederne ikke må spørge personalet, om de er 
vaccinerede! 

Vores beboere på Sølund og de ældre på plejehjem er et spejlbillede af hinanden, og 
begge således i risiko for Corona-smitte. I særdeleshed af den aggressive Delta-
variant.  

Vi ved allesammen, at Corona-vaccine er det bedste værn mod Corona for én selv og 
hinanden. Vi vælger at tro på, at alle ansatte og pårørende på Sølund har ladet sig 
vaccinere.  

Vi sender derfor en stor tak til alle ansatte og pårørende, som har udvist ansvarlighed, 
og forlængst har ladet sig vaccinere.  

Mange kærlige hilsner til vores beboere, ansatte og pårørende 
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