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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 

Værløse den 5. februar 2021 

 

 

 

 

Kære beboere og pårørende og personale 

Besøgspåbuddet på Ryetbo Plejehjem er ophævet fra i dag fredag den 5. februar 2021. 

Vi kan derfor videreformidle den glædelig nyhed, at I kære beboere igen må få besøg af hhv. 

jeres Primærperson og de 2 faste nære pårørende i jeres bolig.  

Nederst i nærværende brev, kan I læse oversigten over de forskellige besøgstyper. 

Selvom de fleste beboere er vaccineret, skal vi stadigvæk tage smittesituationen alvorlig og 

passe godt på hinanden. Vi kan alle, fortsat, være raske smittebærere, og effekten af vaccinen 

kan variere fra person til person. 

Vi opfordrer derfor alle til forsat at bruge værnemidler under hele besøget, afspritte og holde 

afstand. 

På vegne af 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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Primærperson 

 

 

 

besøg i boligen 

 

- Den allerede udpegede Primærperson 

- Er den eneste, som må komme på besøg i boligen (med mindre, 

der er tale om en kritisk situation) 

- Kan ikke udskiftes til en anden person undervejs 

- Må komme på besøg ”alle” døgnets timer uden aftale 

- Skal kun bestille tid, hvis der ønskes et udendørs Besøgsrum 

- Må hente beboeren indenfor og mødes med de Øvrige pårørende 

udenfor Ryetbo 

- Må hente beboeren indenfor og mødes med én af de Nære 

pårørende i det indendørs besøgsrum (kræver bookning af 

indendørs besøgsrum) 

- Skal tage værnemidler på, så snart der trædes ind på Ryetbo 

- Skal holde 2 meters afstand til beboeren, hvis værnemidlerne 

tages af ifm. indtagelse af mad og drikke 

Nære pårørende 

 

 

 

besøg i indendørs 

besøgsrum 

- Beboeren udpeger 2 kontinuerlige Nære pårørende 

- Må besøge beboeren i et indendørs besøgsrum evt. sammen med 

den anden Nære pårørende eller Primærperson 

- Kan ikke udskiftes til en anden person undervejs 

- Skal aftale og booke et indendørs besøgsrum telefonisk / pr. mail 

- Skal besøget foregå på hverdage efter kl. 17 eller i weekender, 

skal beboeren selv kunne transportere sig til indendørs 

besøgsrum (eller hentes og bringes af Primærpersonen) 

- Skal gå direkte til indendørs besøgsrum  

- Skal anvende værnemidler og holde afstand til beboer 

Øvrige pårørende 

 

 

besøg i udendørs 

besøgsrum 

- Må ikke træde indenfor på Ryetbo Plejehjem 

- Skal aftale udendørs besøg telefonisk / pr. mail 

- Skal booke et udendørs besøgsrum, hvis I ønsker at bruge dette 

- Kan gå en tur med beboer (hvis ikke udendørs besøgsrum 

ønskes) 

- Skal besøget foregå på hverdage efter kl. 17 eller i weekender, 

skal beboeren selv kunne transportere sig til 

besøgsrum/besøgsindgangen (eller hentes og bringes af 

Primærperson)  

- Skal gå ind til udendørs besøgsrum gennem havegange 

- Skal anvende værnemidler og holde afstand til beboer 


