Den Tavse Avis

Særnummer
Coronatid 2020

Søren, har valgt at prøve udfordringen med at sende et indslag til
Elsass fondens konkurrence: ”Fortællinger om livet med et
handicap i en coronatid”.
Han har valgt genren ”Avis”, da vi hver måned udgiver en avis, som
hedder ”Den Tavse Avis”, på Neurocenter Østerskoven.

Fortæl om dit liv i en coronatid

Coronakrisen set med unge CP-øjne.
Marts 2020: På Neurocenter Østerskoven ved Hobro bor der 8 unge
mennesker med CP og som ikke har noget verbalt sprog. De kommunikerer
via PODD-bøger og elektronisk PODD. Disse unge mennesker og deres
personale følger med i hvad regeringen fortæller om den mærkelige nye
sygdom/influenza. Alle tænker at det rammer nok ikke Danmark, og da slet
ikke Hobro.
Godt nok har de hørt at større arrangementer bliver aflyst, men det er nok
kun en kort periode?
Onsdag d. 11. marts går Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, på TV
og siger, at Danmark skal lukkes ned.

Nogle borgere bliver hentet hjem til familien, heriblandt jeg. Andre bliver på
Østerskoven.
Verden blev helt forandret. Man skulle holde afstand, vaske og spritte hænder
hele tiden. Man måtte ikke engang samles få mennesker. Alt blev aflyst.

Kommunikation
De unge mennesker fik brug for kommunikationstavler, så “de kunne sætte
ord på” den nye situation. Den daglige tale handler pludselig hele tiden om
”virus”: hvad det er og hvordan man undgår den.

STU
Flere af de unge mennesker er på STU, og de skal selvfølgelig have
undervisning, også selvom læreren er sendt hjem. De får undervisning via
Face Time. Desuden sender flere seværdigheder som fx Randers Regnskov
online-undervisning. Og sofaskolen laver også undervisning. Disse tiltag
bliver ligeledes brugt i undervisningen.
Borgerne synger morgensang, hver for sig, sammen med Phillip Faber og
resten af Danmark. Der er også fællessang i TV, flere fredage om aftenen.

Ovenfor billeder af ”Face Time Undervisning”, og fejring af dronningens
fødselsdag.

Tiden går
Som tiden går finder alle ud af, at dette kommer til at trække ud. Jeg, som har
været hjemme, kommer tilbage efter påske. Men stadigvæk er der mange
regler, for at undgå smitte. Fx må man slet ikke få besøg. “Fremmede” må
ikke komme ind på Østerskoven. Kun dem der bor der og fast personale må
være der.
Det var hårdt for mange, at undvære deres familie. Og familierne savnede
også deres unge mennesker.

Emnefag
I starten af Corona-perioden, ville vi gerne prøve at have mundbind på, for at
få fornemmelse af hvordan det var/er. Der var meget snak om, at
det var træls at have på. Vi synes vi lignede kirurger eller læger 😊

Aflysninger og afsavn
Tiden har været præget af aflysninger og afsavn. Der har fx ikke været
svømning og ridning. Disse ting er først gået i gang igen, her midt i august.
Jeg kunne ikke komme ud og se ishockey. Rejser blev aflyst. Det har ramt
mange. Bl.a. var der en borger, der skulle have været på ferie til Grønland.
Det er blevet aflyst to gange. Man kunne heller ikke komme i biografen og i
Zoo. Heldigvis kunne man lave film-hygge-aftener på Østerskoven. Men
hyggeaftenerne blev næsten hverdag og alle savnede de gode gamle dage,
før Cononaen☹

Hverdagen nu
Der er sprit alle vegne og vi skal alle huske at spritte.
Der hænger sedler, som fortæller hvor mange vi må være i hvert lokale.
Personalet skal have visir på ved tæt kontakt.

Heldigvis er flere ting startet op igen, men spændende hvad vinteren
bringer…
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