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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 
 

Værløse den 22. juli 2021 
 

 

Kære beboere, familier og pårørende 

I går informerede vi afdeling C’s beboere og pårørende om, at vi har konstateret et tilfælde af 
coronavirus hos en medarbejder på C, s. sal 
 
Konstateringen blev straks efterfulgt af test af alle beboere og medarbejdere på afdeling C og 
smittesporingen sat i gang.  
Vi afventer stadigvæk prøvesvarene fra afdelings C’s beboere og medarbejdere.  
 
Med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, testes alle beboere og medarbejdere på afd. C 
testes igen på 4. og 6. dagen. 
 
Vi tager situationen alvorligt og dog med ophøjet ro. Vi er godt forberedt på situationen og har 
igennem det sidste halvandet år gjort os nogle givende erfaringer, som vi nu kan trække på.  
 
Trods 100 % af beboerne er vaccineret og størstedelen af personalet ligeså, må vi huske at 
vaccinen ikke sikrer os mod smitte! Vi kan dog glædes over, at vi formodentlig får mindre 
symptomer og ikke smittes så let.  
”Den ubudne gæst”, coronavirus, er stadigvæk lige så uvelkommen på Ryetbo Plejehjem, som 
tidligere! Vi skal stadigvæk hjælpe hinanden med at holde virus for døren samtidig med, at vi 
passer godt på os selv og hinanden. 
 
 
Ud fra anbefalinger og et forsigtighedsprincip gennemfører vi følgende tiltag: 
 
 

• Alle indendørs fællesarealer på Ryetbo lukkes midlertidigt. Vi vil derfor bede pårørende 
om at gå direkte til beboerens bolig. 
 

• Sanse- og Terapihaven er åben for pårørende. Vær dog opmærksom på at holde 
afstand. 

 

• Afdeling C skærpes - dvs. at alle beboer fra afdeling C opfordres til kun at færdes på 
egen afdeling.  

-_ 
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• Til besøgende på afdeling C – der er placeret en ”værnemiddels-station” ved 
trappeopgangen og elevatorerne. Vi opfordrer kraftigt til, at I besøgende anvender 
mundbind, når I bevæger jer på gange og fællesarealer  

 

• Vi holder hhv. afdeling A og B adskilt – dvs. alle beboere opfordres til kun at færdes 
på egen afdeling.  
 

• Alle medarbejdere bærer igen mundbind eller visir, hvis der ikke kan holdes min. 1 
meters afstands.  

 

• Alle aktiviteter, som indebærer samlinger, er indtil videre udsat 
 

• Har du symptomer, da udsæt dit besøg. På forhånd tak. 
 
 
Vi har stor forståelse for, at smittetilfældet kan skabe bekymring og afstedkomme spørgsmål 
ift. jeres kæres velbefindende.  
 
Vi foretager alle nødvendige tiltag for at passe godt på alle beboere og medarbejdere på 
Ryetbo. Vi værdsætter den jeres tillid, opbakning og tålmodighed, som I atter udviser. 
 
I er velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for det. Jeg vil dog opfordre til at overveje alle 
henvendelser, idet vi har brug for arbejdsro til at fokusere alle ressourcer på beboerne. I vil 
høre fra os, når der ny information. 
 
Pas godt på hinanden og ligeså på personalet, der endnu en gang løber en ekstra meter for at 
tilsikre, at deres kollegaer kan få en velfortjent sommerferie. 
 
Tak og fortsat god sommer. 
 
 
  
De bedste tanker 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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