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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 

Værløse den 12. februar 2021 

 

Kære beboere og pårørende 

En opmærksom pårørende gjorde mig opmærksom på, at brev 7 (som I modtog den 5. 

februar) indeholdt fejl i ”Oversigten over besøgsmuligheder”. Tak for de gode læseøjne og 

konstruktiv feedback. 

Ved en fejl, har vi indsat en ældre oversigt fra dengang, hvor restriktionerne var ”strammere”. 

Vi undskylder fejlen og glæder os over, at den gamle oversigt vidner om, at der er sket en 

udvikling og en åbning for besøg hen over de sidste måneder. 

Vi prøver igen: Nederst i brevet indsætter vi den opdaterede oversigt over besøgsmuligheder. 

 

Kort resumé af gældende besøgsrestriktioner: 

• Beboere må få besøg i bolig af hhv. 1 Primærperson og 2 faste Nære Pårørende.  

• Der må dog kun være 2 personer til stede i boligen ad gangen.  

• I skal ikke bestille tid, men kan komme når I vil.  

• I opfordres til at anvende mundbind under hele besøget og holde 2 meters afstand, hvis 

mundbindet fjernes. 

 

Kategorien af Øvrige pårørende skal fortsat booke tid til besøg i de udendørs besøgsrum 

/gåtur. Vær opmærksom på, at de udendørs besøgsrum pt. kan være en kold oplevelse. 

 

Bookningen foretages gennem afdelingslederen: 

 

Afdeling A: tlf. 2929 9066 

Afdeling B: tlf. 2929 9085 

Afdeling C: tlf. 2929 9063 
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Som I beboere og pårørende sikkert hører fra medierne, arbejdes der fra politisk side, henimod 
flere lempelser ift. besøgsrestriktionerne på plejehjem. Vi følger udviklingen nøje og informerer 
jer, i fald der kommer nyt på dette område. 

 

Testning af pårørende 
”Fru Forstander, vil du venligst fortælle alle pårørende at de SKAL lade sig teste inden de 
kommer ind på Ryetbo – jeg er bekymret for min ganske familie”!  
Sådan sagde en beboer til mig for nogle dage siden, med bekymring i stemmen. Jeg kan rigtig 
godt forstå vores kære beboers tydelige opfordring. Jeg kan dog ikke formidle, at pårørende 
SKAL lade sig teste - men jeg kan sende beboerens appel videre til alle. 

Det er netop en rigtig god idé, at pårørende lader sig teste 1 gang om ugen. Selvom de fleste 
beboere har fået 2. vaccine og meget af personalet også er vaccineret, er der stadigvæk 
beboere og personale, som endnu ikke er vaccineret. 

Vaccinerede personer kan være aktive smittebærere og vi er nødt til at passe på hinanden – 
alle sammen! Vi skal passe på både pårørende, personalet og deres familier. Derfor må vi alle 
fortsat tage smitten alvorlig. 

Det er muligt at blive teste i Værløse fra uge 7. Se nedenstående link: 

https://www.furesoe.dk/aktuelt/nyheder/2021/februar/pcr-testcenter-i-vaerloese-fra-uge-7/ 

 

Aktivitet og traditioner 
Både Fastelavn og Kærligheds dag ”Valentines” står på kalenderen i de kommende dage. På 
Ryetbo har vi tradition for at fejre begge begivenheder hvert år.  
I år ligger de to traditioner så tæt, at vi fejrer dem samlet. På mandag den 15. februar 2021 slår 
vi katten….nej vent – vi slår CORONA af tønden! Mon ikke en ”corona tønden” kan motivere 
os alle til, at lægge store kræfter og vilje bag hvert et slag? 

Efter tøndeslagningen nyder vi fastelavnsboller og varm kakao.  

Hyggeseancen foregår med jeres tætte naboer og vi spritter køllen af mellem hver persons 
brug af denne. Vi holder afstand, så ingen får hverken tønden eller corona i hovedet.  

Vi glæder os endnu en stjernestund med jer, kære beboere. 

 
De festligste hilsner 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
 

https://www.furesoe.dk/aktuelt/nyheder/2021/februar/pcr-testcenter-i-vaerloese-fra-uge-7/
mailto:lmb@ryetbo.dk
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Primærperson 

 

 

 

& 

Nære 

Pårørende 

 

 

 

besøg i boligen 

 

- Den udpegede Primærperson og de to faste Nære Pårørende 

- Må komme på besøg i boligen også sammen med én af de faste 

Nære Pårørende 

- Kan ikke udskiftes til en andre person undervejs 

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

- Må hente beboeren indenfor og mødes med Øvrige Pårørende 

udenfor / i et booket udendørs besøgsrum 

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

gå direkte til boligen 

- Skal holde 2 meters afstand til beboeren, hvis værnemidlerne 

tages af ifm. indtagelse af mad og drikke 

- Skal forblive i boligen til under besøget og bruge boligens 

kaldesystem ved henvendelse til personale 

- Skal efter endt besøg rengøre berørte flader med spritklude 

Øvrige 

Pårørende 

 

 

besøg i udendørs 

besøgsrum 

 

- Må ikke træde indenfor på Ryetbo Plejehjem 

- Skal aftale udendørs besøg med afdelingsleder 

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

- Kan gå en tur med beboer  

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

skal beboeren selv kunne transportere sig til besøgsrum/ /besøgs-

indgangen (eller hentes og bringes af Primærperson eller faste 

Nære Pårørende)  

- Skal gå ind til udendørs besøgsrum gennem havegangen 

- Skal anvende værnemidler og holde afstand til beboer 


