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Ryetbo 
Plejehjem 

 
 

Værløse den 1. juli 2020 
 
 

 
Kære Beboere og Pårørende  

 

 

Som lovet, informerer vi jer om, hvordan åbningen af Ryetbo Plejehjem skal forløbe når I, fra i 

morgen torsdag den 2. juli 2020, igen kan besøge jeres kære såvel indendørs, som udendørs 

uden at have aftalt besøget på forhånd. 

 

Furesø Kommune har i dag udsendt retningslinjer ift. hvordan besøgene kan foregå på en 

hensigtsmæssig og forsvarlig måde.  

 

Vi vedhæfter Furesø Kommunes retningslinjer, som også gælder for 

Ryetbo Plejehjem, som I venligst bedes læse  

Således, at I er godt forberedt til besøgene. 
 

 

Stemninger og trivsel 

Vi oplever både en stor glæde og en masse positive forventninger til åbningen og samtidig 

oplever vi beboere og pårørende, som er bekymrede og bange for, hvad den ”fri adgang” 

afstedkommer. Personalet er lige så bekymret for, hvordan de skal beskytte såvel beboerne, 

som dem selv og deres egne familier. 

 

Vi kan rigtig godt forstå alle perspektiver og alle de modsatrettede følelser, som kan være 

forbundet med åbningen 

Nogle beboere har savnet ”liv i gaden” og de stimuli fra samfundet udenfor, som pårørende og 

gæster bringer til Ryetbo. Andre beboere, især med demenssygdomme, har profiteret af roen i 

denne periode, hvor der ikke har været gæster og andet godtfolk i huset. Disse beboere har 

været skærpet fra de stimuli udefra, som kan virke overvældende. 

 

Vi opfordrer jer til at have alle beboere og perspektiver in mente, når I kommer på besøg. 

Vi skal alle både tage hensyn til den enkelte og til det fællesskab, som I selv er en del af, som 

pårørende. 

-_ 
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Vi er opmærksomme på, at der lægges et stort ansvar over på jer pårørende ift. at håndtere 

afstand, hygiejne, smitterisiko, brug af værnemidler og håndtering af følelser og perspektiver. 

 

Vi har en positiv forventning til, at vi løser det hele i fællesskab med gensidig tillid og 

forståelse. 

 

Råd og vejledning 

Vi har personale ved Hovedindgangen alle ugens dage i tidsrummet fra kl. 10.00 – 20.00. 

Personalet kan være jer behjælpelig med værnemidler og vejledning ift. afstand og færden i 

huset. 

Vi følger ikke længere jeres kære til og fra besøgene. Nogle af jer har spurgt ind til om man 

stadigvæk kan aflevere diverse ting og sager ved Hovedindgangen, hvis I, af hensyn til 

beboerne, ikke ønsker at træde indenfor på Ryetbo? 

I skal fortsat være velkommen til at aflevere diverse ting ved Hovedindgangen, som vi bringer 

ud til jeres familiemedlem når det er muligt. 

 

Vi håber at åbningen vil foregå i et tempo, som er hensigtsmæssigt for alle. Vi vil fortsat gøre 

vores bedste ift. at bidrage til nogle forsvarlige og omsorgsfulde rammer. 

 

  

Pas godt på jer selv og vi passer godt på jeres kære i sommervarmen. 

 

 

Varmeste hilsner 

 

Lise Bligaard 

Forstander  


