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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 

 

Værløse den 29. januar 2021 

 

 

Kære beboere og pårørende 

Styrelsen for Patientsikkerhed har for kort tid siden pålagt Ryetbo Plejehjem et besøgspåbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøgsforbuddet træder i kraft grundet et smittetilfælde hos en person, som var til stede på 

Ryetbo den 18. januar 2021. Personen er konstateret smittet med den britiske variant, cluster 

B117, som er meget smitsom.  

Styrelsen for Patientsikkerhed og Ryetbos ledelse tager situationen er meget alvorlig og 

handler derfor således: 

• Der udstedes straks besøgspåbud på Ryetbo Plejehjem 

• Besøgspåbuddet kommunikeres ud til beboere og pårørende i nærværende brev 

• Beboere og pårørende opfordres til hurtigt at tage beslutning om, hvem der skal være 

den ene besøgsperson, som må besøge Jer i boligen 

-_ 

Besøgspåbuddet er gældende med øjeblikkelig virkning fra i dag, fredag den 29. 

januar 2021 og på ubestemt tid.  

Besøgspåbuddet betyder at du, kære beboer, max. må få besøg af 1 gennemgående 

fast pårørende.  

Den ene faste pårørende skal vælges blandt de 3 pårørende, som på hidtid har måttet 

komme. 

Personen kan ikke udskiftes undervejs. 
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• Alle andre besøgstyper lukkes under påbuddet 

• Testning af kontakt-ramte beboere er foretaget, vi afventer svar 

• Der indsættes modtagelsesvagt ved Ryetbos indgang, så alle pårørende guides 

 

Jeg kan rigtig godt forstå, hvis påbuddet giver anledning til bekymring. Jeg har netop talt med 

en pårørende ved indgangen til Ryetbo, som bekymret og omsorgsfuldt spurgte: ”Hvad kan vi 

mon gøre for at hjælpe”? 

Tak for den støttende tilgang. Den bedste hjælp er, at alle udviser forståelse for situationens 

alvor. Vi appellerer derfor til, at beboere og pårørende overvejer: 

• Kan besøget fra den ene faste person udsættes, til vi har testsvar fra alle beboere 

• At pårørende bliver testet og afventer svar forud for et besøg hos jeres kære 

• At pårørende beholder alle værnemidler på under hele besøget og holder 2 meters 

afstand 

• At alle følger Sundhedsstyrelsens råd og bliver hjemme fra aktiviteter, som kan 

udsættes. 

 

I vil blive informeret løbende. Vi gennemfører fortsat 2. vaccinationsdag i morgen. 

Tak for Jeres samarbejde og forståelse. 

. 

 

 

De bedste hilsner 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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