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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 
 

Værløse den 5. december 2020 
 

 

Kære beboere, familier og pårørende 

Jeg er lettet over at kunne meddele Jer, at alle beboerne på Afdeling C er testet negative ved 

den første test.  

Ud fra et forsigtighedsprincip og anbefalinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed, vil jeg bede 

Jer alle samtykke ift., at blive testet endnu en gang. 

Vi tester således alle beboere efter frokost på mandag den 7. december 2020. 

 

Vi modtager løbende testsvar fra alle medarbejderne og indtil videre, er der ingen yderligere 

smittetilfælde. Vi afventer med håb og gode forventninger. Alle medarbejdere vil ligeledes blive 

testet på ny, mandag den 7. december 2020. 

 

 

Vi har alle ventet i spænding og været bekymret. Vi har dog også tilladt os at sprede håbets 

kraft og talt om, hvordan vi alle har gjort vores bedste ved at være i beredskab og tage 

afstand, afspritning og brug af værnemidler MEGET alvorligt. 

 

TAK til alle beboere og pårørende for at udvise forståelse og tålmodighed.  

TAK til alle Primærpersoner fordi I bidrager til at gøre en forskel ved, at bruge mundbind og 

visir samt holde afstand og spritte af under og efter jeres besøg.  

 

Husk at kassere engangsmundbindet efter brug. Tag endeligt et nyt mundbind, når I har behov 

for dette. Vi har nok mundbind til at passe godt på jer pårørende også. Tak fordi I passer så 

godt på alle os, ved at følge anbefalingerne. 

 

 

Jeg vil omsorgsfuldt minde alle Primærpersoner om at blive i jeres kæres bolig indtil endt 

besøg. Herefter bedes I gå direkte til udgangen.  

Selvom I har de bedste intentioner om at hjælpe, vil jeg frabede,  at I følge jeres kære ud til fx 

måltidet eller kaffestunden.  

-_ 
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Fællesarealer og opholdsrum er stadigvæk forbeholdt beboerne, som skal kunne færdes i 

disse rum uden frygt for, at komme i kontakt med besøgende.  

 

Der er et massivt pres på Furesø og alle nabokommunerne lige nu. Mange af jer har sikkert 

familie og børnebørn i de omkringliggende kommuner. Overvej jeres besøg og vær ekstra 

opmærksom på symptomer. 

 

Vi vil opfordre til, at alle planlagte eller intenderede besøg på afdeling C, udsættes indtil vi har 

svar på anden omgang af test på såvel beboere som medarbejdere. 

Skulle I være i tvivl da kontakt os gerne således, at vi kan vejlede Jer. 

 

 

Julen fortsætter 

Den søde juletid fortsætter på Ryetbo, hvor der trods smittetilfældet er en god og rolig 

stemning. 

Vi vil gerne minde Jer om, ikke at tænde levende lys. Vi har sprit stående alle steder og sprit 

og åben ild, er ikke de bedste ”følgesvende”.  

Vi glæder os over alt det naturtro og smukke lys, som kører på strøm og batterier. 

 

 

Tak for den arbejdsro I har givet os de sidste dage. Vi fortsætter praksis med at bekæmpe og 

forbygge smittespredningen.  

 

I vil høre fra os, når der ny information ift. anden omgang af testningen. 
 
 
  
De bedste tanker 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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