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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 
 

Værløse den 3. december 2020 
 

 

Kære beboere, familier og pårørende 

Jeg skriver for at informere jer om, at vi har konstateret et tilfælde af coronavirus hos en 
medarbejder på afdeling C, 2. sal.  
 
Vi tager situationen meget alvorlig og samtidig med en ophøjet ro. Vi har længe været i 
beredskab og følger alle myndighedernes anbefalinger vedr. brug af værnemidler, afstand, 
isolation mv. Vi er rigtig godt forberedt på en smittesituation og den praksis, som 
konstateringen medfører.  
 
 
Processen ift. at inddæmme smitten er allerede i gang: 
 

• I går aftes påbegyndte vi smittesporingsarbejdet og dermed en kortlægning af den givne 
medarbejders kontakt med beboere, kollegaer og evt. pårørende 

 

• Alle beboere og medarbejdere på afdeling C bliver i skrivende stund testet. Der er 
indhentet samtykke hos beboere eller værger 

 

• Alle medarbejdere har ekstra øget opmærksomhed på symptomer hos beboerne, sig 
selv og kollegaer  

 

• Afdeling C skærpes de næste dage indtil vi har et overblik over situationen. Dvs. at 
alle beboer fra afdeling C opfordres til kun at færdes på egen afdeling. Medarbejderne 
på afdeling C færdes kun på afdelingen. 
 

• Vi holder hhv. afdeling A og B adskilt – dvs. alle beboere opfordres til kun at færdes 
på egen afdeling. Medarbejderne færdes kun på egne afdelinger. 

 

• Vi aflyser besøg til beboere på afdeling C – dvs.at alle planlagte besøg aflyses de 
næste dage.  

 

• Alle aktiviteter, som indebærer samlinger, er indtil videre udsat, ud fra et 
forsigtighedsprincip 

 

-_ 
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• Ved kritisk tilstand aftales der nærmere med pårørende 
 
 
Vi har stor forståelse for, at meddelelsen om det ene tilfælde af smitte kan skabe bekymring og 
afstedkomme spørgsmål ift. jeres kæres velbefindende.  
 
Vi forsikrer jer om, at vi foretager alle nødvendige tiltag for at passe godt på alle beboere og 
medarbejdere på Ryetbo. Vi har derfor brug for jeres tillid og den store opbakning, som I alle 
har udvist gennem coronakrisen siden foråret. 
 
I er velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for det. Jeg vil dog opfordre til, at overveje alle 
henvendelser, idet vi har brug for arbejdsro til at fokusere alle ressourcer på beboerne.  
 
I vil høre fra os, når der ny information. 
 
Tak for jeres enorme forståelse og oppakning. 
 
Pas godt på hinanden. Vi passer fortsat på jeres kære med stor omsorg og højt fagligt 
engagement. 
 
  
De bedste tanker 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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