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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 

 

Værløse den 31. december 2020 

 

 

Kære beboere og pårørende 

Jeg vil starte min nytårshilsen med den glædelige meddelelse, at alle øvrige beboere på afd. A 

er testet negative ved anden test. Alle beboere på afd. A testes igen på mandag den 4. januar 

2021. 

Ud fra et forsigtighedsprincip og indtil vi kender svaret på alle test, overholder vi alle 

retningslinjer ift. afstand og værnemidler.  

Trods de glædelige testresultater, beder vi jer fortsat overveje om besøg på Ryetbo kan 

udsættes indtil mandag den 4. januar 2021. 

Tak for jeres hensyn. 

Og nu et tilbageblik på et anderledes år. 

 

Kære Du, I og Jer alle tilsammen 

 

Aldrig er et år gået så hurtigt og samtidigt så langsomt, som 2020.  

I nat kan vi vinke farvel til et år,  

som ingen af os kommer til at glemme.  

Det er et helt særligt år i den fælles historie, som vi deler.  

 

Intet har været som det plejer. 

Vi har alle sammen måtte lære nyt, ændre planer, 

lave om og gå nye veje. 

Med vilje eller fordi, det var nødvendigt.  

 

Og præcis derfor vil alle på Ryetbo, særligt i år,  

-_ 
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sige dig tusind tak for dit bidrag 

til fællesskabet, samarbejdet 

og engagementet ift. at skabe og forme livet på Ryetbo i 2020. 

 

Uanset, hvor du er i aften, kigger vi på den samme stjernehimmel 

og så må man jo ønske sig noget.  

Vi ønsker os et 2021 sammen med dig  

fuld af glæde, kærlighed og fællesskab – igen.  

Vi deler et håb, om et nyt år  

med en fælles historie om forandring henimod en lysere tid. 

 

 

Forandringen indebærer også vaccination mod coronavirus.  

Jeg kan glædeligt meddele Jer, at alle beboere vaccineres første gang den 10. januar 2021 

og anden gang den 31. januar 2021 i tidsrummet kl. 13.00 – 16.00. 

Vaccinedatoerne er dog med forbehold - vi bliver endeligt forvarslet 48 timer før vaccinedagen, 

som dog kan blive ændret. Vi holder os derfor parate til at kunne gennemføre vaccinationerne 

med kort varsel.   

Disse vaccinationsdage vil blive anderledes, kære beboere. Dagene bliver af stor historisk 

værdi for Ryetbo Plejehjem og det skal fejres ved, at vi hejser Dannebrog begge dage. Jeg er 

stadigvæk rørt over, at det snart bliver vores tur. 

På vaccinedagene overholder vi alle retningslinjer – også ift. til afstand. Idet 

vaccinationsdagene indeholder meget færden på gange og i fællesrum, kan vi blive 

udfordret på afstandsforholdene. Vi vil derfor sætte pris på, at besøg foregår før kl. 

12.00 og først igen efter kl. 17.00. Tak fordi I udviser hensyn. 

For at modtage vaccinen skal beboeren være hjemme på Ryetbo og dermed ikke på 

familiebesøg. Vi har ikke mulighed for at vaccinere på andre dage end de ovenfor oplyste. 

Der vil være indkaldt ekstra personaler på vaccinationsdagene og alle er klædt på til den 

særskilte opgave, som de skal udføre.  

 

Vaccinationsdagene vil foregå således: 

• Opholdsrum og spisesale indrettes til vaccineområder. Der vil være tydelige 

markeringer af vaccinestederne og afstandsforbehold 
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• Hver beboer guides hele dagen igennem. Der vil være kendt personale til stede således 

at dagen opleves så tryg, som mulig trods den anderledes aktivitet 

 

• Vaccinationen gives af de huslæger, som er tilknyttet Ryetbo Plejehjem. Dette gælder 

for alle beboere uanset, om man er tilknyttet en anden læge 

 

• Når vaccinen er givet, bliver I guidet til observationsområdet, hvor autoriseret personale 

hhv. sygeplejersker og assistenter holder godt øje med eventuelle reaktioner eller 

bivirkninger. Vi kan ikke udelukke bivirkninger men vi kan love, at vi følger alle 

retningslinjer og passer godt på jer 

 

• Efter endt observationstid guides hver beboer til egen bolig og dagen fortsætter sin 

gang 

 
 

Afslutningsvis ønsker jeg alle et godt nytår og takker for et anderledes år, som har beriget 
fællesskabet på nye måder. 

Pas godt på Jer selv og hinanden 

  
 
 
  
De bedste nytårshilsner 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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