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Plejehjem 

 

 
 

Værløse den 11. august 2021 
 

 

Kære beboere og pårørende 

Jeg er lettet over at kunne informere om, at gårsdagens testsvarene ift. beboere på afdeling A, 

alle er negative. 

Onsdagens podning af beboere på afdeling B viste også, at alle var testsvar var negative. 

 

Lettelsen er altid en lille forløsning, som gøder vores fælles håb. Stort TAK til alle for, at 

opretholde tålmodigheden i ventetiden.  

Vi er dog stadigvæk i alarmberedskab og har stort fokus på forebyggelse af smitte – både 

blandt beboere, personale og pårørende. 

 

I sidste weekend kom en vaccineret medarbejder hjem fra ferie og fik, som opfordret til, 

foretaget en PCR test inden opstart på arbejde. Testen var heldigvis negativ. Første 

arbejdsdag blev medarbejderen testet i Ryetbos eget testcenter og podningsresultatet viste nu 

positiv! 

Medarbejderen fulgte proceduren og kontaktede sin leder. Medarbejderen undrede sig over, 

hvordan to, på følgende dages test, kunne være så forskellige og undrede sig over, at være 

fuldstændig symptomfri. Symptomerne blev kun væk få dage - medarbejderen ringede nemlig 

3 dage inde i selvisolationen og fortalte, at symptomerne nu begyndte at vise sig. 

 

Jeg har ikke ændret opfattelse ift. denne Delta-variant – den er drilsk og snedig og viser først 

sine symptomer længe efter personen er smittet. 

 

Vores forsvar mod denne drilske virusvariant er derfor at fortsætte vores nuværende 

teststrategi. Dvs. systematisk testning af personalet min. to gange om ugen. 

 

Vi opfordrer stadigvæk Jer pårørende til at udsætte besøg, hvis I har symptomer eller er i tvivl 

om smitte.  

 

Vores indendørs fællesarealer er fortsat forbeholdt beboerne. 

 

 

-_ 
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Afbrudt TV forbindelse 

Vi synes ikke, at vi mangler flere ”drilske situationer” på Ryetbo men vi oplevede desværre, at 

TV- forbindelsen drillede kort lige før Semifinalen i håndbold, fredag den 6. august 2021.  

Jeg kan rigtig godt forstå, at I sports-engagerede beboere blev udfordret på jeres ”Roligans 

adfærd” i de minutter, hvor afbrydelsen stod på. Heldigvis fik TDC hurtigt genoprettet 

forbindelsen. TDC beklager fejlen, som er på deres side. 

 

 

Banko og bustur – ingen kontanter  

Fra den 1. september 2021 vil deltagelse i banko og busture blive trukket over servicepakken. 

Dvs. at det ikke længere er muligt at betale med kontanter.  

Den ”kontantløse tid” gør det lettere for os alle – og endnu mere hygiejnisk, at vi ikke skal have 

mønter og sedler i hænderne.  

Deltager du, kære beboer, i banko og/eller tager med på en bustur bliver omkostningerne 

automatisk trukket over servicepakken. Ved deltagelse, vil I altid blive oplyst om, hvad selve 

aktiviteten koster.  

 

Aktiviteter 

Vi genoptager gymnastikken på mandag den 16. august og glæder os til nogle aktive og 

hyggelige stunder sammen med Jer beboere. 

 

 

Afslutningsvis vil jeg minde om, at vi stadigvæk afvikler ferie blandt personalet. Vi vil derfor 

værdsætte, hvis I pårørende vil henvende Jer i dagstiden, mandag til fredag. 

 

Tak fordi alle bidrager med håb og fællesskab. 

 

 

 

 

De bedste tanker 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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