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Ryetbo 
Plejehjem 

 
 

Værløse den 19. september 2020 
 
 

 
Kære Beboere og Pårørende  

 

I har formodentligt hørt Statsministeriets pressemøde i dag og kender til de tiltag, der sættes i 

værk i København og 16 øvrige kommune mhp. at slå smitten ned. 

 

Furesø Kommune er ikke en af de ovennævnte kommuner – heldigvis! Vi vil dog alligevel 

opfordre alle beboere og pårørende til at følge sundhedsstyrelsens retningslinjer samt Furesø 

kommunes vejledning for besøg på Plejehjem. Det er sådan vi løfter det fælles ansvar 

sammen. 

 

 

Skal vi kort opsummere, hvordan pårørende bør agere under besøg, appellerer vi til at I: 

 

• Overvejer om besøget kan gennemføres udendørs – evt. ved en dejlig gåtur rundt om 

Ryetbo. 

• Holder 2 meters afstand til jeres kære og øvrige beboere 

• Bruger værnemidler i situationer, hvor det er en udfordring at holde afstanden 

• Bruger håndsprit og afspritter flader i jeres kæres bolig, når I afslutter besøget 

• Hjælper børn med at overholde retningslinjerne – den rette afstand er 2 STORE 

ELEFANTSKRIDT       

• Gennemfører besøgene i beboerens bolig – fællesarealer må ikke benyttes til besøg 

idet de er forbeholdt beboere på Ryetbo 

• Bruger ”de røde snore” i væggen og afvent personalets henvendelse, hvis I har brug for 

kontakt med personalet  

 

 

Der kan forekomme ventetid, når I anvender de røde snore i boligen mhp. at kontakte 

personalet. Vi har mange kald fra beboerne men vi gør vores bedste for, at være hjælpe jer 

alle. 

-_ 
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Vi ved allerede fra nogle af jer pårørende, at det stigende smittetal afstedkommer, at I 

reducerer jeres sociale aktiviteter og dermed også jeres besøg på Ryetbo. Det har vi stor 

forståelse for.  

Vi ved også at I, der fortsætter de jævnlige besøg allerede på nuværende tidspunkt er rigtig 

gode til at anvende værnemidler. TAK for denne indsats. 

 

Vi ser det som en fornem opgave, at alle minder hinanden om brug af værnemidler. Faktisk er 

vi så stolte af denne ”hjælp-hinanden-kultur”, at vi har lavet nedenstående klistermærke til 

vores uniformer: 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hjælper og guider gerne både hinanden og jer pårørende således at det er så trygt, som 

muligt at befinde sig på Ryetbo, om end man er beboer, pårørende eller medarbejder. Det er 

sådan vi passer bedst på hinanden. 

 

Vi takker jer alle på forhånd og håber at vi kan fortsætte det gode sammenhold og samarbejde 

om at passe på alle. 

 

Som vi siger på Ryetbo: ”Den bedste afstand, er den vi holder til smitten”! 

Vi gør fortsat vores ypperste for at holde smitten på afstand og værne om trivsel, sammenhold 

og den hjemlige Ryetboånd. 

 

  

Vi følger udviklingen nøje og skulle der forekomme ændringer eller afvigelser fra normalen, 

informerer vi jer løbende. 

 

Vi forsætter de smitteforebyggende arbejdsgange og gør vores bedste for at passe godt på 

jeres kære. 

 

 

Bedste hilsner 

 

Lise Bligaard 

Forstander  


