
PARKTEAM-DE PRAKTISKE HJÆLPERE 

Som alle andre har vi været udfordret under denne Pandemi, især da vi også var i 

gang med at flytte fra Mosetoften til Parkvænget. I perioden, hvor alle var 

hjemsendt, have vi telefonisk kontakt med brugerne. Dette blev gjort for at holde 

humøret oppe, samt for at bibeholde den sociale kontakt med brugerne. Udover 

dette, udviklede vi i hjemsendelsesperioden, arbejdspakker. 

Indtil videre har vi 15 forskellige arbejdspakker. Hvad er arbejdspakker så? Det er 

forskellige beskrivelser af de arbejdsopgaver vi udfører, enten i de forskellige 

institutioner eller på vores værksted. I arbejdspakken er det udførligt beskrevet 

hvad arbejdet omhandler og hvilke håndværktøjer der skal benyttes til arbejdet. 

Efter ophør af hjemsendelsen indkøbte vi pavilloner, så vi kunne udføre vores 

værkstedsopgaver udenfor, da vi på dette tidspunkt IKKE måtte arbejde 

indendørs. Vi måtte kun arbejde udendørs, hvilket også fungerede fint, når det var 

tørvejr, men havearbejde og regnvejr hører ikke sammen. 

Vi havde, og har stadig opgaver med slibning og maling af diverse møbler, så 

derfor blev pavillonerne indkøbt, da vi så kunne være udenfor og arbejde. 

 

 

Efterhånden som vi blev klogere på Covid 19, fandt vi ud af det var en god ide at 

anvende vandtætte handsker, for at undgå at skulle bruge op til flere timer på at 

vaske redskaber af. Handskerne bruger vi stadig, de er dog blevet skiftet en hel del 

gange.  



 

 

Restriktionerne i forhold til afstand mellem personer når vi kører bil, har også 

været noget af en udfordring. I starten måtte vi være 4 personer i bilen, så blev 

det ændret til 3, herefter til 2. Til sidst, ingen andre end chaufføren. Men nu er vi 

da heldigvis ”landet” på at vi må være 2 i bilen. Al kørsel, med mere end 1 person, 

foregår dog med mundbind og visir til chaufføren. 

Udfordringerne i forhold til kørslen, kom især i spil da vi har en del havearbejde 

rundt om i kommunen. Dette har vi dog løst ved at brugerne enten er mødt 

direkte ind på institutionerne, ellers har vi kørt derhen over flere gange. Heldigvis 

har brugerne været flinke og villige til at acceptere dette. 

Nu er vi så løbet ind i vintervejret, hvilket skaber en del problemer, da vi ikke 

længere kan udføre havearbejde. Det udendørs arbejde vi kan udføre nu, er meget 

begrænset. Vi bidrager til at holde udendørsarealerne ved lige, på Parkvænget 

sammen med serviceteamet og borgerne i løntilskud. Vi står for snerydningen i 

sansehaven, da dette jo er vores hovedindgang. I det hele taget holder vores 

brugere sig væk fra indendørsarealerne, undtagen ved toilet besøg.  

Ved indendørs arbejde er vi meget udfordret ved, at vores værksted rent 

arealmæssigt ikke rummer plads nok til, at der er mere end 2 brugere ad gangen 



på arbejde, grundet afstandskravene på de 2 meter. Er der mere end 3 på 

værkstedet, vil vi ikke kunne overholde 2 meters grænsen. 

På værkstedet anvender vi selvfølgelig også mundbind. Vi bruger også vores 

vandtætte handsker, i forbindelse med berøring af værktøj. Skulle det alligevel ske 

at værktøjet bliver berørt med bare hænder, bliver dette lagt til side til afspritning. 

Vi sørger også for at alle kontaktflader bliver afvasket. 

Alt i alt har brugerne af Parkteamet- de praktiske hjælpere, taget alle 

udfordringerne med oprejst pande, og godt humør. 

Med håb om at vi snart er ude på den anden side af denne Pandemi. 

 

GODT NYTÅR FRA OS ALLE I PARKTEAM-DE 

PRAKTISKE HJÆLPERE. 

 


