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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 
 

Værløse den 3. august 2021 
 

Kære beboere og pårørende 

Det er med tristhed/sorg og dybeste medfølelse, at jeg i dette brev må informere jer om, at en 

kær beboer på Ryetbo er død/gået bort, som følge af Coronavirus. 

 

Vi er alle berørte af situationen og tabet af et vellidt og respekteret menneske. 

Vores tanker er med beboerens familie og alle jer, som har mistet en ven og en nær relation.  

Ære være vor kære beboers minde.  

 

 

Smitteinddæmning og forebyggelse 

Midt i den svære tid, fortsætter vi vores vigtige opgave med at inddæmme og forebygge 

smitten. Jeg er i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, som følger Ryetbos 

smitteudvikling og vejleder os undervejs. 

 

Situationens alvor fordrer, at vi systematisk tester beboere og medarbejdere samt isolerer 

beboere, som har symptomer. 

Alle medarbejdere testes kontinuerligt og som I ser, anvender medarbejdere værnemidler, 

afspritter og holder afstand.  

  

Vi gør vores yderste for at opretholde omsorg, tillid og tryghed og samtidig omfavne de 

bekymringer og frygt, som alvoren bringer med sig. Vi takker for I pårørendes opbakning og 

appellerer til, at I forsætter med at anvende værnemidler, afspritte, holde afstand og lade jer 

jævnligt teste - forud for besøg, da beboerne ofte kan være særlig svækkede. 

 

 

Relevante testsvar og kommende podninger 

 

• Beboere på Afdeling A blev testet i søndags, den 1. august 2021. Alle testsvar er 

negative. 

Alle beboer på A bliver testet igen d.d. og igen tirsdag den 10.august. 

 

 

-_ 
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• Beboere på afdeling B testes på onsdag den 4. august 2021. 

 

• Beboere på afdeling C blev testet mandag den 2. august 2021. Der er ingen nye tilfælde 

Alle er testet negative. 

 

 

Når alvoren kommer på besøg, skal vi passe ekstra godt på hinanden. Det gør vi bedst ved at 

udvise gensidig omsorg og respekt for hverandre.  

 

Jeg har stor forståelse for, at den triste og alvorlige situation kan medføre behov for at være i 

kontakt med personalet. Jeg vil dog bede jer pårørende om, at overveje jeres henvendelse, 

idet vores ressourcer pt er centreret om vores kære beboere. 

 

Send gerne dette nyhedsbrev videre til øvrige pårørende, som ikke er på vores mailliste. 

Tak fordi alle gør sig ekstra umage og står sammen i en svær tid. Dette sammenhold gør en 

forskel. 

 

De bedste tanker 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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