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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 
 

Værløse den 31. august 2021 
 

 

Kære beboere og pårørende 

Hele Danmark forbereder sig til, at de fleste restriktioner ophører fredag den 10. september 

2021, hvorefter den nuværende kategorisering af Covid-19, som en samfundsmæssig kritisk 

sygdom, ophører. 

På Ryetbo er vi ligeså i gang med forberedelserne samt at informere jer beboere og pårørende 

om, hvordan vi fortsætter en hverdag, hvor vi må acceptere at leve side om siden med corona.  

 

Værnemidler 

På Ryetbo ophører derfor en lang periode med brug af værnemidler. I pårørende vil kunne 

færdes på gange og i jeres kæres boliger uden at I bærer maske, visir og handsker.  

 

Vi har stor forståelse for, at det kan opleves næsten angstprovokerende at der lempes så 

meget på de forebyggende smittetiltag, når Ryetbos beboere stadigvæk tilhører kategorien 

”sårbare og svækkede”.   

 

Vi tror på en overgang, som favner alle hensyn – både bekymringerne og glæden over de 

lempede restriktioner. Derfor stiller vi stadigvæk værnemidler til rådighed ved indgangen, der 

vil fortsat stå spritdispensere på gangene og vi opfordrer stadigvæk jer pårørende til at 

afspritte hænder og berøringsflader, når besøget slutter. 

Vi appellerer fortsat til at I pårørende mærker efter og udsætter besøg, hvis I har symptomer.  

 

Afstand  

Det, at holde afstand, er stadigvæk et vigtigt middel i smitteforebyggelsen. Vi opfordrer derfor 

jer pårørende til at holde 1 meters afstand til personalet (eller gøre brug af mundbind, hvis 

dialogen og samarbejdet fordrer mindre afstand).  

 

I vil stadigvæk se personalet bruge værnemidler, når de ikke kan holde 1 meters afstand til jer 

beboere og pårørende. 
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Beboere med forskellige hensyn 

I, kære beboere, er ikke ens – heldigvis består Ryetbo af et mangfoldigt fællesskab, hvor vi 

hjælper hinanden. Nogle har brug for en støttehånd, at rollatoren og GPS’en huskes, at 

stokken medbringes – eller blot ekstra opmærksomhed, når I går en tur på parkeringspladsen, 

stier og fortove.  

Selvom solen er fremme i dag og vi måske kan forvente lidt dejlig lun sensommer, så er 

efteråret på vej med regn, blæst og kulde. Det kan blive en ubehagelig oplevelse at glemme de 

rette hjælpemidler, når I bevæger jer frit.  

Oplever I som pårørende, at en beboer går med jer ud når I træder ud ad hovedindgangen, 

lågen i Sanse- eller Terapihaven, udgange via elevator må I gerne kontakte personalet, så vi 

kan understøtte den enkelte beboers færden med den rette hjælp. 

 

 

Beboer – og pårørenderåd  

Det er snart tid til at afholde valg til Beboer- og Pårørenderåd idet alle medlemmer er faldet fra 

af naturlige årsager. 

Reservér derfor onsdag den 3. november kl. 17.00 – 18.30, 2021, hvor vi indbyder til 

valgmøde. I vil modtage en invitation senest 4. uger før mødet. 

Vi vedhæfter det udarbejdede ”Vedtægter for Beboer- og Pårørenderåd på Ryetbo Plejehjem” 

således at I kan orientere jer om rådets formål, opgaver og sammensætning. 

 

 

Fælles aktiviteter  

Vi genoptager den fælles gudstjeneste i Spisesalen i stuen og glæder os til, at kunne samles i 

stunder med prædiken, salmer og fællesskab.  

 

Vi genoptager ligeså den fælles Banko, som igen vil foregå i Terapien i stuen og glæder os til 

at til spille med jer og uddele gevinster til de heldige vindere. 

 

  

Tak for jeres bidrag til den fremtid, hvor vi fortsat skal passe på hinanden og leve med at 

coronavirus er en del af vores alles hverdag.  

Husk at videreformidle budskaberne i dette brev til pårørende, som ikke er på maillisten.  

 
De bedste tanker 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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