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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 Værløse den 15. april 2021  

 

Kære beboere og pårørende  

 

En ansat er testet positiv med Coronavirus og derfor blev alle beboere på afsnit C5 testet igår.  

Vi afventer svar fra test.  

Det er ikke alle medarbejdere, som er vaccineret og pt. afventer vi stadigvæk vacciner grundet 

pauseringen af AstraZeneca vaccinen.  

I vil høre nærmere i fald smittetilfældet giver anledning til yderligere handling. 

 

Selvom restriktionerne er ophævet i boligerne på Ryetbo og størstedelen af beboere og 

medarbejdere er vaccineret, skal vi stadigvæk følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og være 

forsigtige.  

I går modtog jeg flere henvendelser fra bekymrede beboere, pårørende og ansatte, som havde 

set et nyhedsindslag i TV Lorry, der omhandlede et smitteudbrud på et plejehjem, hvor 

beboere er blevet smittede trods vaccination. Se nedenstående link. 

https://www.tv2lorry.dk/roedovre/trods-vaccine-flere-plejehjem-ramt-af-corona-udbrud 

 

Jeg kan rigtig godt forstå jeres bekymring, som jeg deler med jer. Den bedste måde vi handler 

på bekymringen, er ved at følge retningslinjerne ift. afstand, hygiejne og brug af værnemidler, 

samt at tale med hinanden om, hvad bekymringen gør ved os.  

Selvom også jeg, kan blive træt af at gentage mig selv og appellere til jer alle om at være 

vedholdende og forsigtige, har jeg stor tillid til, at vi kan klare udfordringerne sammen. Det 

sidste år har vist os, at vi er nået langt med fælles hjælp og ansvar. Tak for denne fælles 

indsats.  

 

Indendørs fællesrum og Sansehaven er stadigvæk forbeholdt beboere. Terapihaven er nu 

åben for pårørende. Vis hensyn og hold afstand så alle får en god oplevelse i forårssolen. 

  

 

Høreapparat  

Den teknologiske udvikling har medført, at høreapparater nu fås i så små udgaver at de 

næsten ikke kan ses. Det er på mange måder positivt men det kan også være en udfordring for 

jer kære beboere og pårørende – for små dimser er sværere at finde i boligen eller i huset. 

De større og lidt ældre udgaver af høreapparater er nogle gange et bedre valg, fordi ”de er til 

at tage og føle på” og bedre kan ses. 

 

Høreapparater er beboerens eget ansvar og forsvinder de eller glemmes et sted, er det 

beboerens forsikring, som skal dække tabet. 

https://www.tv2lorry.dk/roedovre/trods-vaccine-flere-plejehjem-ramt-af-corona-udbrud
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Vi gør vores bedste for at bidrage til, at genfinde bortkomne høreapparater men erstatter ikke 

tabet.  

 

Ny afdelingsleder 

Afdelingsleder Jonna Nielsen, på afdeling B, har valgt at gå på pension og stopper ved 

udgangen af denne måned. 

Vi ønsker Jonna held og lykke med det nye kapitel af hendes liv og er taknemmelig for den 

store indsats, som hun har lagt på Ryetbo. 

 

Vi har ansat Pia S. Satterup, der tiltræder som afdelingsleder på afd. B den 1. maj 2021. 

Vi glæder os til at byde Pia velkommen på ”Ryetbo holdet”. 

 

 

Husk at videreformidle budskaberne i dette brev til pårørende, som ikke er på maillisten.  

 

 

De bedste hilsner 

Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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