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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 

 

Værløse den 21. januar 2021 

 

 

Kære beboere og pårørende 

Det hyppigst stillede spørgsmål, fra beboere, pårørende og personale til mig, er følgende: 

 ”Lise, hvorfor lukker du ikke Ryetbo Plejehjem, når bl.a den engelsk variant af corona er så 

smitsom”? 

Jeg kan rigtig godt forstå bekymringerne bag dette spørgsmål og ligeså håbet om, at vi kan 

gøre endnu flere tiltag, mhp. at holde corona på afstand.  

Svaret er: Jeg har ikke lovhjemmel til at lukke Ryetbo! Vi har haft enkeltstående smittetilfælde 

og ikke smitteudbrud (over to tilfælde), som kan forårsage en nedlukning. 

Heldigvis, har vi ikke haft smitteudbrud! Jeg vil våge den påstand, at det ikke er ”held”, som er 

årsag til de få smittetilfælde. Jeg er overbevist om, at det er alles store indsats, som har holdt 

smitten nede - såvel personalets store faglige kompetencer, som beboere og pårørendes 

hensyn og forståelse. 

TAK fordi I alle fortsætter med at gøre jeres bedste  …. og lidt til! 

 

Hvordan gør vi endnu mere og lidt til? 

Det korte svar er: Vi følger retningslinjer og anbefalingerne og vi tager smittefaren alvorlig. 

(Genlæs sidste brev med relevante spørgsmål og svar). 

Jeg kan se, at alle tager situationen alvorlig. Flere af jer pårørende er begyndt at aflevere 

chokolade, blomster og breve i hovedindgangen, selvom I har tilladelse til at aflægge besøg i 

boligen. Flere af jer har udtalt: ”Jeg kan ikke bære det ansvar, som det er, at risikere at bære 

smitten ind på Ryetbo”. 

-_ 



Ryetvej 20      3500 Værløse      Telefon 2929 9202      www.ryetbo.dk      Bank 3543 2781706372      CVR 25790014 

Tak for jeres fine hensyn og kreative måde, at kommunikere og handle på, trods savnet evigt 

er på spil. 

Nedenstående gule tekstboks, indeholder ”dét mere til”, som alle kan efterleve. 

Beboere og pårørende, I er alle forpligtet til at formidle retningslinjer og opfordringerne til 

familiemedlemmer, som ikke modtager disse breve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak fordi I alle gør jeres bedste – det giver håb og glæde, når vi står sammen. 

 

 

De bedste hilsner 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 

• Vi opfordrer kraftigt til, at besøgende ikke på noget tidspunkt fjerner 

mundbindet under besøget på Ryetbo. 

 

• Huske at, ” Primærperson” og de to faste ”Nære Pårørende” ikke må skiftes ud! 

Og at der kun må være to besøgende ad gangen. 

 

• Medtænker konsekvenser for smitteudbrud, heriblandt: 

- at den enkelte beboer skal være isoleret i bolig i 14 dage ved B117 virus 

- at Ryetbo pålægges besøgsforbud 

 

mailto:lmb@ryetbo.dk

