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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 

 

Værløse den 3. januar 2021 

 

 

Kære beboere og pårørende 

Rigtig godt nytår. Jeg håber I alle er kommet vel ind i 2021. 

Som informeret i seneste nyhedsbrev, er de udmeldte vaccinationsdatoer med forbehold for 

ændringer. Vaccinationen af plejehjemsbeboere, herunder Ryetbo, bliver nu fremrykket for at 

sikre hurtigere vaccinationstilbud til alle med henblik på, at opnå hurtigere immunitet ift. 

coronavirus. 

 

Det er regeringens beslutning, at der skal vaccineres hurtigere, når der er mulighed for dette. 

 

Jeg bliver således varslet senest 48 timer før vaccinationsdagene og det, som jeg kan 

meddele på nuværende tidspunkt er, at første vaccinationsdag på Ryetbo er fremrykket til  

onsdag den 6. januar 2021 kl. 13.00 – 16.00. Dog med forbehold for ændringer. 

 

 

Vi er godt forberedt og klar til disse historiske store dage på Ryetbo. 

Du og dine naboer bliver hentet og fulgt til vaccineområderne på Ryetbo – og bragt trygt 

tilbage til egen bolig igen. Der vil være kendt personale til stede under hele 

vaccinationsseancen. 

 

 

Ryetbos fællesrum og spisesale er indrettet til vaccinesteder, hvor huslægerne vaccinerer som 

nedenstående: 

 

• Afd C i Musikrummet, vaccination v/ læge Torben Sørensen 

• Afd. B i spisesalene på gang B5 og B7, vaccination v/ lægerne Louise Høj og Signe 

Vindfeld 

• Afd. A spisesalene på gang A5 og A7, vaccination v/ læge Helle Salomon 

-_ 
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Grundet brug af spisesalene, serveres frokosten i egne bolig på vaccinationsdagene. 

 

På vaccinedagene overholder vi alle retningslinjer – også ift. til afstand. Idet 

vaccinationsdagene indeholder meget færden på gange og i fællesrum, kan vi blive 

udfordret på afstandsforholdene.  

Vi minder derfor alle om, at vi sætter pris på, at besøg foregår før kl. 12.00 og først igen 

efter kl. 17.00. Tak fordi I udviser hensyn. 

Vi minder også om, beboere skal være hjemme på Ryetbo for at modtage vaccinen. Vi har 

ikke mulighed for at vaccinere på andre dage! 

 

Vi ser frem til at kunne gennemføre vaccination af alle på Ryetbo. 

 

 

 

  
De bedste nytårshilsner 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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