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Kære beboere og pårørende 

På en smuk sneklædt morgen, onsdag den 6. januar 2020, gjorde vi alle de sidste af mange, 

forberedelser til den første vaccinationsdag på Ryetbo. 

Flaget var hejst, huset pyntet med flag og balloner og der herskede en opstemt og dog rolig 

stemning i huset. Der var dialoger om både håb, tvivl, bekymring og gode forventninger – 

blandede følelser, som naturligvis var til stede på en dag, som vi håber bliver skelsættende 

både for livet på Ryetbo og i resten af samfundet og verden. 

”Vi er nødt til at stole på, at det bliver godt”, sagde en beboer i går efter han havde fået 

vaccinen. I, kære beboere og pårørende, har taget en beslutning om tillid til, at vaccinen vil 

gøre en forskel for vores liv fremover. Hele Ryetbo deler dette håb. 

Kære beboere, I gjorde det fantastisk i går. I udviste mod og vilje. Sammen med personalet, 

læger, farmaceuter udgjorde vi ”et landshold” i går. Jeg er både stolt og rørt over dagen. 

Jeg er taknemmelig for den fælles tillid og alles indsats ift. at dagen i går forløb rolig og effektiv 

samtidig med, at vi rummede mangfoldige følelser af glæde, nervøsitet, begejstring og alvor. 

Tak til alle for opbakning og forståelse ift., at besøgene måtte udsættes i vaccinations-

tidsrummet. 

Anden vaccination 

Der gik kun få minutter fra den første stik var givet til spørgsmålet om næste vaccine blev 

stillet: ”Hvornår skal jeg så stikkes igen”, sagde en beboer med et pragmatisk ansigtsudtryk. 

Jeg kan ikke give Jer en eksakt dato på anden vaccinationsdag. Jeg varsles 48 timer før og 

forventer, at vaccinen kommer til Ryetbo indenfor 6 uger. Jeg kan fortælle Jer, at vi er klar til 

anden omgang med lærerige erfaringer fra gårsdagens forløb. 

I vil høre nærmere, når jeg ved mere om kommende vaccinationsdag. 

-_ 
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Status på smitte og besøg 

Vi har nu fået alle resultater af test på afdelingerne. Vi kan glædeligt fortælle, at der ikke er 

nye smittetilfælde blandt beboere på afdeling A. 

Alle beboere på afdeling B er også blevet testet, grundet smitterisiko fra en vikar. Der er ikke 

tilfælde af smittede beboere på afdeling B, dog mangler vi fortsat svar fra B5 i den 

skrevne stund 

Vi er fortsat i beredskab ift. at forhindre smittespredning, af det enkeltstående tilfælde af 

coronavirus som vi har nu.  

Vi har stadigvæk brug for jeres hjælp til at forebygge og bekæmpe flere tilfælde. 

I overensstemmelse med regeringens og sundhedsmyndighedernes restriktioner og 

retningslinjer, appellerer vi til at: 

 

• udsætte besøg, hvis muligt 

• holde to meters afstand til jeres kære 

• pårørende anvender værnemidler under besøg på Ryetbo 

• have stort fokus på afspritning af hænder og overflader 

 

Der er fortsat besøgsrestriktioner for beboere på plejehjem. 

Indtil den 17. januar 2021 gælder det stadigvæk, at beboere må have besøg af hhv. 

”Primærperson” og to faste ”Nære pårørende” – dog kun to besøgende samtidig. 

Besøgene foregår i boligen. Fællesarealer og opholdsrum er fortsat forbeholdt Ryetbos 

beboere, som skal kunne færdes netop der uden frygt for smitterisiko. 

”Øvrige pårørende” skal fortsat booke tid i de udendørs besøgsrum eller gåtur. 

 

For at guide besøgende, møder I nedenstående skilt ved indgangene. 
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Testning af plejehjemspersonale 

 

Vi fortsætter den systematiske testning af personalet. Grundet stigningen i smitte med den 

virusmutation, som i daglig tale kaldes ”Den britiske/engelske variant” opgraderes testningen 

således at personalet testet en gang ugentligt (og ikke hvert 14. dag). 

 

Vi følger, blandt andet, udviklingen af den britiske variant nøje og skulle der forekomme 

ændringer eller afvigelser fra normalen, informerer vi jer løbende. 

 

 

 

Husk at videresende nærværende nyhedsbrev til pårørende, som ikke er på maillisten. 

I skal også være velkommen til at få et view ind i gårsdagens stemning på vores Facebook 

side: https://m.facebook.com/RyetboPlejehjem/ 

 

Læs evt. artiklen: https://sn.dk/Furesoe/Karens-engel-vogtede-over-vaccinen/artikel/1399283 

 

 

 

https://m.facebook.com/RyetboPlejehjem/
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Med den rørende oplevelse, fra gårsdagen historiske dag, i kroppen ønsker jeg alle en god 

dag. 

 

  
De bedste hilsner 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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