
Ryetvej 20      3500 Værløse      Telefon 2929 9202      www.ryetbo.dk      Bank 3543 2781706372      CVR 25790014 

 
  

Ryetbo 
Plejehjem 

 
 
 

Værløse den 12. marts 2020 
 

 

Kære beboere, familier og pårørende 

Sundhedsstyrelsen har skærpet forholdsreglerne for at undgå at sprede Coronavirus i 
samfundet og særligt sprede virus til ældre, sårbare og syge.  

Vi gør ALT hvad vi kan for at passe godt på vores beboer i nærværende situation, hvor ”den 
store verden” pludselig har stor indflydelse på vores ”lille trygge samfund” på Ryetbo 
Plejehjem. 

Vi har brug for jeres hjælp til at opretholde omsorgen overfor vores beboere, som tilhører en af 
de mest udsatte grupper ift. at blive smittet med Coronavirus. 
 

Den nødvendige hjælp lige nu er, at alle har forståelse for at hverdagen er anderledes end den 
plejer og at vi kontinuerligt må reflektere på, hvilke tiltag der skal gennemføres. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vi har pårørende, som allerede de seneste dage har skabt nærvær på alternative måder fx 
gennem mails, telefonsamtaler eller face-time opkald. 
Vi vil naturligvis gerne være behjælpelige med at give beskeder videre, evt. læse mails højt, 
assistere mht. telefonopkald mm. i det omfang vi kan. Vi takker for alles forståelse i denne tid. 

Selvom hverdagen er anderledes end den plejer, forsøger vi på bedste vis at opretholde 
trygheden, rutiner, det gode humør og fællesskabet igennem omorganisering. 
 
Vi har behov for arbejdsro således, at vi bruger ressourcerne på bedst mulig måde.  

-_ 

 
Med afsæt i situationens alvor, er vi nødsaget til at 

afvise alle besøg 
på Ryetbo Plejehjem. Kun 

livsnødvendige besøg 
vil blive gennemført og dette kan kun ske efter aftale med 

Forstander Lise Bligaard. 
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Med tydelighed i kommunikationen til familier og pårørende, appellerer vi derfor til jer om at 
blive fysisk væk fra Ryetbo Plejehjem. Det er sådan vi passer bedst på jeres kære. 

 

Har du/I har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.  
Vi takker for jeres forståelse og for den anerkendelse, som vi modtager ifm. vores indsatser.  
 
Tak for jeres samarbejde i en tid, hvor vi har brug for hinanden. Sammenhold er det bedste 
immunforsvar vi har. Pas godt på hinanden og dine medmennesker. 

 
 
  
Med ønsket om de bedste tanker og forståelse 
 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
 


