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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 
 

Værløse den 30. december 2020 

 

 

Kære beboere, familier og pårørende 

 

Jeg skriver for at informere jer om, at vi har konstateret et enkeltstående tilfælde af coronavirus 

hos en beboer på afdeling A, i stueetagen.  

 

Der er foretaget en hurtig iværksættelse af alle hygiejniske forholdsregler og beboeren er i 

isolation i egen bolig. Vi følger retningslinjerne ift. at inddæmme smitten og behandle 

beboeren.  

Den nødvendige og korrekte tilrettelæggelse af arbejdsopgaver ift. smittespredning omfatter 

følgende: 

 

 

• For at beskytte raske beboere og personale opfordrer vi kraftigt til, at alle besøg på 

afdeling A udsættes indtil vi har svar på anden omgang af test. 

 

• Alle beboere på afd. A får serveret måltiderne i egen bolig 

 

• Alle beboere på afdeling A bliver testet i dag og igen på mandag den 4. januar 2021, ud 

fra et forsigtighedsprincip 

 

• Vi har fortsat ekstra øget opmærksomhed på symptomer hos beboerne og personalet 

 

• Vi holder så vidt muligt hhv. afdeling B og C adskilt – dvs. alle beboere opfordres til 

kun at færdes på egen afdeling. Medarbejderne færdes kun på egne afdelinger. 

 

• Vi appellerer til, at I overvejer om besøg på hele Ryetbo kan udsættes indtil vi har 

kontrol med smittesituationen 

 

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

forsigtighedsprincip 

 

• Ved kritisk tilstand aftales der nærmere med pårørende 

 
 

 

Vi har stor forståelse for, at meddelelsen om smittetilfældet af kan skabe bekymring.  

 

Vi forsikrer jer om, at vi fortsat passer godt på alle beboere og medarbejdere på Ryetbo. Derfor 

beder vi om arbejdsro således, at vi kan fokusere ressourcerne på beboerne og den fornemme 

opgave, at håndtere smitteudbruddet, plejen og omsorgen. 

 

 

Tak for jeres hensyn og forståelse for situationens alvor. 
 
I vil høre fra os, når der ny information.  
 
 
 
Pas godt på hinanden.  
 
 
  
De bedste tanker 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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