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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 

Værløse den 20. september 2021 

 

 

Kære beboere og pårørende  

Tak for jeres store opbakning og bidrag til at 3. vaccinedag, fredag den 10. september 2021, 

blev gennemført på bedste vis. Der var en smule ventetid undervejs men I, kære beboere, 

udviste både tålmodighed og selskabelighed undervejs. Det var en hyggelig stund at fejre 

vaccinedagen med Othello lagkage, Champagne og lidt ømme skuldre, fra stikket. 

Coronavirus testning 

Selvom 99 % af alle Ryetbos beboere nu har fået et 3. vaccinestik er der, fra Social- og 

ældreministeriet, kommet nye opfordringer til at: 

 

• Vaccinerede medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen opfordres til én ugentlig 

PCR-test på arbejdspladsen  

• Ikke-vaccinerede medarbejdere opfordres fortsat til to ugentlige PCR-test på 

arbejdspladsen  

• Alle besøgende til beboere på plejehjem, uanset vaccinationsstatus, opfordres til at tage 

en test inden besøget i det landsdækkende net af faste teststeder  

 

Vi afventer Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer, for hvordan vi bedst holder Covid-

19 ude for plejehjemmet og opfordrer jer pårørende til at lade jer teste inden besøget og 

udsætte besøget, hvis I har symptomer. 

 

På Ryetbo fortsætter vi de to ugentlige test af alle medarbejderne, som vi har vægtet i over et 

år. 

 

Kommunalvalg- og regionsvalg 

Bedst, som I har tilvalgt det 3. vaccinestik, kommer der et nyt valg at tage stilling til. Der er 

nemlig Kommunal- og regionsvalget i Furesø Kommune. 

For at gøre det nemmeste muligt for jer at stemme, får Ryetbo besøg af Borgerservice og 

deres brevstemmemodtagere, tirsdag den 26. oktober 2021 fra kl. 9.30. Vi indretter Terapien, 

så valget kan foregå under diskretion. 
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Gymnastik i Terapien 

Hvor er det dejligt, at der er så stor tilslutning til gymnastikken. Bliv endelig ved at komme og 

være med. Gymnastikken foregår hver dag, mandag til fredag hhv.: 

 

• Kl. 10.30 på Afdeling B 

• Kl. 10.30 på Afdeling C 

• Kl. 11.00 på Afdeling A 

 

 

Det varme vand 

Grundet kalk-rensning af anlægget er lukket for det varme vand onsdag den 22. september 

2021 fra kl. 7.30 – 13.00.  

 

 

Forandringer i Terapihaven 

Måske har I bemærket, at de udendørs besøgsrum i Sansehaven er ved at blive taget ned. Det 

betyder at vi igen får noget af den ”gamle hverdag” tilbage, hvor I kan sidde under halvtaget og 

nyde udsigten over Terapihaven, selv når regndråberne trommer på taget. 

 

Selvom besøgsrummene hjalp jer beboere og pårørende til at kunne mødes da coronatiden 

indeholdt besøgsrestriktioner, er vi ret tilfredse med at den tid er ovre. Nyd derfor gerne 

Sansehaven, efterårets blide start og hinandens selskab. 

 

Husk at formidle dette brev videre til de pårørende, som ikke er på maillisten.  

 
 
  
  

De bedste hilsner 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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