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På vej til genåbning 
5. maj fejrer vi Danmarks befrielse og nu forventer vi det 
også bliver dagen, hvor om man mange år ud i fremtiden vil 
tale om at det blev dagen for genåbning af Den Blå Oase. 
Alle medarbejdere på lønkompensation starter arbejde igen 
og Blå Kors genbrugsbutikkerne er ved at åbne i hele landet. 
 

Vi forventer at slå dørene op for brugere af huset  
tirsdag 5. maj kl. 10.00 og frem til kl. 14.00. 

Herefter regner vi med at holde åben i hverdagene man-
dag til fredag i tidsrummet 10.00-14.00. Lørdag og søndag 

vil fortsat være lukkede. 
 
Genbrugsbutikken i 4plus åbner desværre ikke endnu. Der 
afhentes dog fortsat tøj i containerne og nogle frivillige er 
ved at gøre klar til den dag vi kan åbne. 
 
At vi åbner nu sker på baggrund af ”Aftale om initiativer for 
sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19”, 
som Social og Indenrigsministeriet har lavet med mange 
partier den 25. april. Her står der bl.a.: …private og kommu-
nale tilbud bør prioritere at genoptage åbne tilbud og ind-
satser, som kan understøtte tryghed og trivsel hos borgerne, 
særligt hos de grupper, som har været særligt hårdt ramt af 
restriktioner og generel nedlukning. Det gælder bl.a.: være-
steder, varmestuer, m.f….  
Åbningen sker efter samtaler med Blå Kors og Aabenraa 
kommune. Vi forventer at åbne såfremt der ikke opstår nye 
situationer i samfundet, lokalt eller nationalt som ændrer 
risikoniveauet af Covid-19. 
 
Statistik: 
Vi har siden påske serveret varm mad ”to-go”, samt mad-
pakker til om aftenen. Det har svinget meget med antallet 
af udleverede portioner, der kommer ca. 25-30 hver dag og 
henter mad. Vores udekøleskab (som er kommet i forlæn-
gelse af ekstrabevillingen af § 18 midler) med mad til fri af-
hentning for de mest udsatte serverer mellem 4 og 10 por-
tioner pr. dag.  
 

”To-go” ordnin-
gen fortsætter 
også efter åb-
ningen, ligesom 
vi fortsat vil 
ringe til dem 
der ønsker det.  

 

Det bliver spændende hvor mange der kommer i huset over 
den kommende tid. Smitterisikoen er jo stadig en reel ting, 
selvom vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.  
 
Vores indsats fra på tirsdag:  

 
Vi lærer meget om desinfektionsmidler i denne tid, dette vil 
vi omsætte til at lave en forsvarlig genåbning af værestedet. 
For at sikre afstanden har vi flyttet det meste af værestedet 
op på 1. sal. I praksis åbner vi i 4 ”rum”, hvor de 3 er på 1. 
sal, der med plastik opdeles i 3 rum, samt et ”rum” i og ved 
rygerskuret. Desuden vil der i selve varmestuen være få 
pladser til gangbesværede.  
 
Hvert rum er indrettet til max. 10 personer og der er 2 me-
ter mellem hver siddeplads, rummet vil have minimum 4 
m2 gulvareal pr. person. Desuden vil der være sluse syste-
mer til ind og udgang mm. Samlet kan vi huse ca. 40 perso-
ner + personale i disse rammer. 

 
Som I kan læse jer til, vil meget være anderledes, men alt 
dette er for at beskytte den enkelte og mindske smitterisi-
koen. Mange som bruger huset, hører til kategorien som 
er særligt udsatte, dersom de rammes af Covid-19. Vi føl-
ger sundhedsmyndighederne anvisninger for beskyttelse 
og forebyggelse. 
 
Vi glæder os til at få liv i huset igen og sammen skabe de 
gode rammer vi kender i Oasen med brugerne og frivillige. 
  

Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard 
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