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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 Værløse den 25. februar 2021  

 

Kære beboere og pårørende  

 

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver alle midlertidige besøgspåbud med øjeblikkelig 

virkning, fra onsdag den 24. februar 2021.  

Ophævelsen indebærer, at der nu er adgang for besøgende på alle plejehjem i Furesø 

kommune. Der er lagt vægt på, at 87 % af beboerne på plejehjem i kommunen er 

færdigvaccineret mod Covid-19.  

 

Besøg på forsvarlig vis  

 

Styrelsen for Patientsikkerhed fremhæver, at Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at 

besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde og under 

behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og  

hensigtsmæssig adfærd.  

 

Dette betyder, at:  

 

• beboere og pårørende skal overholde afstandskravet på 2 meter – også i den enkelte 

bolig  

• besøg foregår i beboerens bolig - indendørs fællesområder er fortsat forbeholdt 

beboere  

• besøgende fortsat skal bruge værnemidler under besøgene og spritte hænder samt 

afspritte berørte overflader og lufte ud i boligen  

• I skal undgå fysisk kontakt under besøget og hvis det alligevel sker, så sørg for at både 

besøgende og beboer får vasket eller afsprittet hænderne efterfølgende.  

• pårørende udsætter besøg, hvis de har symptomer på virus  

• der stadigvæk appelleres til pårørende om at blive testet én gang om ugen – særligt 

inden besøg på Ryetbo  

• det stadigvæk anbefales at holde sig til en lille fast omgangskreds og se så få 

mennesker, som muligt  
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Jeg bliver jævnligt spurgt, hvorfor personalet og pårørende stadigvæk skal bruge værnemidler 

og holde afstand, når 97 % af beboerne på Ryetbo Plejehjem er vaccineret?  

 

Jeg kan godt forstå, at det næsten kan opleves skuffende at værnemidlerne stadigvæk er 

sådan en stor del af vores hverdag, men vi skal huske, at ”vaccinen ikke lover” at vi ikke kan 

blive smittet eller at vi ikke kan være aktive smittebærere.  

 

Vi skal fortsat passe hinanden - på alle beboernes - og personalets familier, som jo ikke er 

vaccineret endnu.  

 

Vi kan glæde os over, at vaccinationerne med stor sandsynlighed hindrer beboere og 

personale i at udvikle coronavirus eller at vi forhåbentlig ikke skal igennem hårde corona-

forløb, hvis vaccinen viser sig ikke at være fuldt dækkende.  

 

Til Jer beboere, som mangler at blive vaccineret, har jeg en forventningen om at det bliver på 

søndag den 28. februar 2021. Dog med forbehold for ændringer.  

I vil høre nærmere og skal ikke fortage Jer noget – vi sørger for at alt omkring vaccinationen. 

 

Vi kan også glæde os over….  

…. at vi åbner op for flere aktiviteter.  

Allerede i tirsdags havde vi glæden af et udendørs arrangement, hvor Jesper Braae Trio 

gæstede Ryetbo og spillede to koncerter i hhv. Terapi- og Sansehaven.  

 

Der blev sunget og danset til de svingende rytmer og den levende musik. Der trillede også et 

par tårer ned ad kinderne mens musikerne spillede nogle af de gode gamle kendte sange. I 

kan se fotos fra koncerten på vores Facebook side, senere på ugen. 

 

Afslutningsvis, kan vi glæde os over duften af foråret, som er i luften. Det giver følelsen af håb, 

glæde og sammenhold.  

 

Husk at videreformidle budskaberne i dette brev til pårørende, som ikke er på maillisten.  

 

De bedste på-forhånd-forårshilsner 

 

Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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