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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 
 

Værløse den 28. juli 2021 
 

Kære beboere og pårørende 

Jeg skriver for at informere jer om, at vi har konstateret endnu et tilfælde af coronavirus hos en 

medarbejder – denne gang på afdeling A, i stuen.  

 

Smittesporingen er i gang og vi fortsætter processen med at inddæmme smitten. 

Alle beboere og medarbejdere på afdeling A bliver podet igen dag. Indtil vi har testsvarene, 

forholder vi os opmærksomme på symptomer, afstand og værnemidler. 

 

 

Relevante testsvar 

Vi har modtaget svar fra de podninger, som blev gennemført på beboere og personalet, på 

afdeling C, søndag den 25. juli og tirsdag den 27. juli 2021. 

Jeg kan med lettelse informere om, at: 

• ingen nye beboere er smittede på afd. C 

• ingen nye personale er smittede på afd. C 

Vi afventer stadigvæk testsvar på enkelte beboere og personale fra afdeling A og B, fra den 

podning, som blev gennemført mandag den 26. juli 2021. 

 

Næste planlagte podninger 

Beboere på afdeling A testes, som nævnt i dag og igen på 4. og 6. dagen – hhv. søndag den 

1. august og tirsdag den 3. august 2021. 

Alle beboere på afd. C testes igen på mandag den 2. august 2021. Afdeling B’s beboere testes 

kun igen den 2. august, i fald vi får nogle testsvar, som vi ikke havde forventet. 

Personalet vil fortsat blive testet minimum to gange ugentligt. Vi skruer op for testningen blandt 

personalet, hvis dette viser sig nødvendigt. 

-_ 
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Besøg og værnemidler 

Ryetbo er ikke underlagt besøgsrestriktioner. Jeres kære pårørende er velkommen. Ryetbos 

indendørs fællesarealer er dog fortsat forbeholdt beboerne.  

Brug endelig Sansehaven og Terapihaven. Vær opmærksom på at holde afstand, selvom I er 

udendørs og er vaccineret. 

Vi opfordrer dog kraftigt til, at I pårørende: 

• anvender værnemidler, når I bevæger jer på gange og fællesarealer 

• går direkte til jeres kæres bolig 

• holder afstand og spritter hænder og berøringsflader 

• udsætter besøg, hvis I oplever symptomer 

Derudover sætter vi stor pris på, at I pårørende lader jer teste jævnligt og gerne inden besøg 

på Ryetbo. Forskningen viser desværre, at Deltavarianten er en ”lumsk bandit” (sagt så pænt, 

som muligt). Man ser tendenser til, at Deltavarianten smitter før symptomer, såsom fx feber, 

viser sig hos personen – også selvom personen er vaccineret. 

Der er god grund til, at vi sammen udviser forsigtighed og fortsætter med at bruge alle de 

”tricks, vi har i ærmet”. Den lumske Deltavariant kan kun påregne, at vi giver igen med alt, 

hvad vi har – nemlig afstand, værnemidler, sprit, årvågenhed ift. symptomer, forsigtighed og 

omsorg for hinanden. 

Aktivitet  

Vi minimerer al aktivitet lidt endnu og gennemfører kun aktivitet, hvor vi kan holde afstand. 

Frisør er derfor midlertidigt udsat. Fodterapien holder en velfortjent ferie og er tilbage den 10. 

august 2021. 

Send gerne dette nyhedsbrev videre til øvrige pårørende, som kan have glæde af 

informationerne. 

Tak fordi I alle gør jeres bedste – det giver håb og glæde, når vi står sammen. 

De bedste tanker 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 

mailto:lmb@ryetbo.dk

