Nyhetsbrev
December 2020
Blir det någon jul i år?!
När vi närmade oss december funderade jag: ”blir det
nå´n advent i år? Jul?” Jag gick i alla fall ner i källarförrådet och hittade vår gamla ”advents- och jullåda”, plockade fram ljusstakar och stjärnor och insåg med ens, att
visst blir det advent och jul även detta besynnerliga och
annorlunda år. Lyckligtvis bryr sig inte våra högtider om
pandemier – julafton blir det även i år den 24 december.
Och vi tänder våra ljus och inser att mörkret är inte allt.
Men nog är det en svår tid för oss hörselskadade. Avstånd, plexiglas, visir och
kanske munskydd försvårar definitivt för oss att höra. Isolering och ensamhet tär.
När kan vi ses igen? Tyvärr kan ingen svara på den frågan. Vi hoppas och vi planerar för aktiviteter. Styrelsen för HRF Uppsala har haft årets sista sammanträde
(återigen på distans). Och HRF är viktigare än någonsin; att vi är många, som kan
påverka. Så: Du är viktig! Tveka aldrig att säga till om slingor inte fungerar, om det
är svårt att få kontakt med vården, om textningen inte fungerar, om du inte hör vid
middagsbordet, om någon pratar med ryggen mot dig... Du är inte besvärlig – du
hjälper alla hörselskadade genom att påpeka missförhållanden!
För övrigt: Stora Torget i Uppsala ska göras om; tillgängligt för alla, trivsammare,
tryggare. Busshållplatserna ska troligen bort (bussarna ska vara kvar). Kommunen
och Karavan landskapsarkitekter har fört samtal med oss med funktionsvariationer
och imorgon blir det nya samtal. Jag återkommer med rapport.
”Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där.
Vi se ju inga stjärnor där intet mörker är” (E. Blomberg 1920)
Tänd nu era stjärnor och ljus i mörkret!!! (men släck stearinljusen när ni lämnar rummet)
Med önskan om en skön, ljus och god adventstid och jul!
Marit Järbel
Årsmöte 22 februari 2021 på distans. Mer info i januari
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Region Uppsalas tolkcentral har återigen nya direktiv att följa med anledning
av Covid-19.
Vi hoppas alla att vi snart ska få återgå till den vardag vi alla är vana vid och
längtar efter.
Tack för visad förståelse och hänsyn i dessa tider.

Våra direktiv ser ut som följer:
För att minska risken för spridning av covid-19 (coronavirus) och för att säkerställa tolkresursen kommer följande tolkuppdrag prioriteras fr o m 23 nov och tillsvidare:
Endast uppdrag med fara för liv, hälsa eller egendom och särskilt angelägna tolkningar så
som polis, socialtjänst kommer att tolkas på plats.
Sjukvård kan tolkas på plats om distanstolkning ej är möjligt.
Tolkar kommer iaktta försiktighet i väntrum mm. Tolkarna kommer att använda skyddsutrustning när tolkningen så kräver.
Undantag från ovanstående kan göras för dövblindtolkning och för fritidsaktiviteter till
barn under 16 år.
Övriga tolkuppdrag avbokas. Berörda beställare kommer att kontaktas.
Dessa övriga tolkuppdrag kan eventuellt utföras via distanstolkning.
Vi tolkar distanstolkning via Microsoft Teams.
Vi följer folkhälsomyndighetens allmänna och lokala råd.
Kontakta Tolkcentralen för att göra en beställning av distanstolkning.
Har du frågor, vänligen kontakta Tolkcentralen på
tolkcentralen@regionuppsala.se
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