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Isolert, men ikke forlatt
Aldershjemmet Ebenezer i Haifa er satt under strenge smitteverntiltak.
Men beboerne takker Gud for et trygt hjem

«Sarah» takker Gud for at ingen på Ebenezerhjemmet er koronasmittet.

«Sarah» takker Gud for nok en dag uten smitte. Sammen med
de andre beboerne på Ebenezerhjemmet må hun spise dagens
måltid med minst 2 meters avstand fra resten av «familien». Differensiert servering av måltidene er bare ett av mange tiltak for å unngå at
beboerne ved Ebenezerhjemmet blir smittet.
Daglig leder på Ebenezerhjemmet, Johnny Khoury, forteller om
daglige endringer i myndighetenes krav og tiltak i forbindelse med
koronaepidemien. Den israelske regjeringen har i praksis innført
portforbud, og alle institusjoner med eldre og syke er satt i isolasjon
på grunn av koronaviruset. Dermed må staben jobbe hardt for å finne
løsninger i en krevende hverdag. Ingen av de ansatte slipper inn på
hjemmet uten å måle feber og selv signere på at de er friske. De må
bruke munnbind i all kontakt med beboerne, og får ikke lov til å ta
offentlig transport til og fra jobb.
Holocaustoverlevende frykter virus: Allikevel er det beboerne
på Ebenezerhjemmet som er aller mest sårbare. Noen av dem har
overlevd holocaust, men frykter nå det nye koronaviruset som ekstra
sterkt rammer eldre og syke. Andre har blitt utstøtt fra sin egentlige
familie etter at de har tatt imot Jesus, og har ingen annen familie enn
de som bor og jobber på Ebenezer. Men på tross av både smittefare,
isolasjon og strenge restriksjoner for beboerne, opplever Johnny stor
takknemlighet blant de eldre.
Hva er Ebenezerhjemmet?
•
•
•
•

Alders- og pleiehjem i Haifa (Israel), for messianske jøder og kristne arabere
26 beboere
3 volontører
35 ansatte (hel- og deltid)
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Johnny Khoury opplever stort arbeidspress pga. de nye koronatiltakene:
- Så langt har ingen av de eldre på Ebenezerhjemmet blitt smittet, noe vi takker Gud for,
sier Khoury. Hver dag deler vi Guds ord og ber sammen. Og
både beboere og ansatte har satt seg ved pianoet for å gi de
eldre gode musikalske opplevelser. I tillegg har lovsangere fra
menigheten vår i Haifa kommet og spilt for oss, utenfor inngangsdøren. Beboerne sier selv at de føler seg veldig trygge, og
at de er velsignet som får bo på et hjem hvor de blir tatt så godt
vare på. Det er gode tilbakemeldinger å få!
Avskåret fra omverdenen: Mens koronaviruset herjer i Israel, får
ikke beboerne ved Ebenezerhjemmet lov til å forlate hjemmet. Den
eneste muligheten de har for en tur i frisk luft er ute i hjemmets egen
hage. Ansatte må gjøre alle æren og eventuelle innkjøp for dem og
pårørende kan ikke komme inn. All kontakt mellom hjemmet og de
pårørende er flyttet til digitale kanaler, og dersom de pårørende ønsker å snakke med sine kjære er henvist til en benk utenfor hjemmet,
ved et vindu hvor de kan snakke sammen, men kun en kort tid.
Den økonomiske situasjonen på hjemmet er også presset. På grunn
av Covid-19 har prisen på smittevernutstyret de trenger gått kraftig
opp, og bemanningsbehovet økt. Men midt i denne vanskelige situasjonen stoler Johnny på Gud. Han er nemlig overbevist om at han
er satt til å tjene hjemmets beboere i alle omstendigheter, og kanskje
spesielt i en krisetid som denne.
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