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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 
 

Værløse den 9. december 2020 
 

 

Kære beboere, familier og pårørende 

Endnu en gang, er jeg glædeligt overrasket over at kunne meddele Jer, at alle beboerne på 

Afdeling C er testet negative, ved den anden omgang af testningen. Vi har alle håbet på netop 

dette udfald af testningen. Jeg tror håbets kraft, en hurtig indgriben, et ansvarligt personale, 

opbakning fra pårørende og en pokkers megen fokus på hygiejne og værnemidler, har haft en 

stor betydning for at udfaldet blev, som det blev. 

 

STOR TAK til alle beboer, pårørende og medarbejdere for samarbejdet i en situation, hvor 

alting bliver meget alvorligt, på kort tid. Tak for forståelse og tålmodighed og for at dele håbet i 

fællesskabet. Jeg er oprigtig stolt af den indsats, som alle har bidraget med. TAK. 

 

Vi modtager løbende testsvar fra alle medarbejdernes anden testning og indtil videre, er der 

ingen yderligere smittetilfælde. Vi håber på samme glædelige svar ift. medarbejdertest. 

 

Og selvom vi i denne omgang ånder lettet op, kan vi desværre ikke ”vinke farvel til” den 

alvorlige smittestigning i Furesø Kommune og de omkringliggende kommuner. Som 

konsekvens af smittestigningen i samfundet, vil vi opleve flere og flere medarbejdere, som skal 

i selvisolation grundet tæt kontakt med corona smittede.  

 

Vi har stadigvæk et hensigtsmæssigt fremmøde af personale. Vi må alle acceptere, at vi har 

travlt og at beredskabet stiller mange krav til en øget opgaveløsning ifm. hygiejne, 

smitteforebyggelse, facilitering af besøg og en anderledes opdeling af beboere på 

afdelingerne.  

 

Vi prioriterer opgaverne efter alvorlighed og appellerer til, at alle udviser hensyn til vores solide 

fællesskab på Ryetbo. Der kan forekomme længere svar tider på mails eller telefonopkald. Der 

kan også opstå situationer med jeres kære, som afstedkommer at de aftalte besøg forsinkes. 

 

Vi gør vores bedste for, at hverdagen på Ryetbo skal være fuld af trivsel og omsorg trods 

smitten kontinuerligt bekymrer os alle. 

-_ 
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Julen nærmer sig 

….og der dufter mere og mere af kanel, nellike og kardemomme i alle kroge på Ryetbo. 

Særligt kaffestunderne fyldes af de sanselige duftoplevelser, når småkagerne er lune og 

sprøde.  

Tak til alle Jer, som allerede har givet besked til afdelingssygeplejerskerne vedr. julen og 

hvorvidt I fejrer den på Ryetbo eller hos familie. 

  

 

Vi afventer de sidste til- eller frameldinger og har deadline senest onsdag den 16. december 

kl. 10.00. Skriv eller ring til afdelingslederne via mail eller telefon: 

• Afdeling A: Charlotte Brandstrup mail: cwb@bjornsholm.com mobil nr. 2929 9066 

• Afdeling B: Jonna Nielsen mail: jsn@bjornsholm.com mobil nr. 2929  9085 

• Afdeling C: Sanne Vainer mail: sav@bjornsholm.com mobil nr. 2929 9063 

 

Har I brug for sparring og dialog vedr. julen, er I meget velkommen til at kontakte os. 

 

Hvis I holder julen udenfor Ryetbo, er I velkommen til at få værnemidler med hjem således, at I 

kan holde jul på så hensigtsmæssig en måde, som mulig. 

 

Herunder er indsat et link til Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. fejring af jul: 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Jul-i-en-tid-med-COVID-19 

 

 

 

Skulle der forekomme ændringer eller afvigelser fra normalen, informerer vi jer løbende. 

 

Pas godt på jer selv og hinanden. 

 

 
 
  
De bedste tanker 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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