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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 
 

Værløse den 25. juli 2021 
 

 

Kære beboere, familier og pårørende 

Som beskrevet i nyhedsbrevet, onsdag den 21. juli 2021, konstaterede vi et smittetilfælde af 

coronavirus hos en vaccineret medarbejder på afdeling C. En målrettede test- og opsporings-

indsats er blevet gennemført og vi har nu testsvar fra alle beboere og medarbejdere: 

• 3 beboeres PCR test er positiv 

• vi formoder, at tilfældene er den meget smitsomme Delta-variant, idet Styrelse for 

Patientsikkerhed oplyser, at 90 % af alle nye smittetilfælde er netop Delta-varianten 

• ingen nye smittetilfælde blandt medarbejderne 

De 3 smittede beboere er i isolation og deres pårørende er orienteret om deres tilstand.  

Der bliver passet godt på de smittede beboere – og Ryetbos øvrige beboere ligeså. Vi følger 

alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tager situationen alvorlig. 

 

Smitte trods vaccine 

Siden i onsdags, har flere bekymrede og undrende pårørende henvendt sig med spørgsmålet: 

”Hvorfor bliver beboere og medarbejdere smittet, når de er vaccineret imod Covid-19”? 

Jeg kan godt forstå bekymringen. Vi har alle tillagt vaccinen en masse håb om en ”anderledes 

verden”, uden frygt for smitte, afstand og brug af værnemidler.  

Vi må minde hinanden om, at selvom vaccinen har været et fantastisk lyspunkt i kampen om at 

holde coronavirus på afstand, da garanterer vaccinen ikke en verden uden coronavirus.   

Jeg glædes stadigvæk fagligt over, at Ryetbos beboere og medarbejdere var blandt landets 

første til at blive vaccineret. For selvom vaccinen ikke er nogen garanti for et liv uden corona, 

har vaccinen to vigtige funktioner: at vi formodentlig får mindre symptomer og at vi ikke smittes 
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så let. Det er dog velkendt, at ældre mennesker er dårligere beskyttet efter vaccinationen end 

de yngre borgere.  

Med ovenstående in mente, presser følgende spørgsmål sig måske på: ”Hvorfor sker smitten 

lige på Ryetbo, når nu vi stadigvæk har stort fokus på afstand, afspritning og brug af 

værnemidler”? 

Furesø Kommune er ikke den eneste kommune, som ser tilfælde af smitte blandt 

færdigvaccinerede beboere og medarbejdere. Styrelsen for Patientsikkerhed orienterer om, at 

smitten er forventeligt grundet den seneste genåbningsplan og at de ser smitte på såvel 

plejehjem, bosteder som i hjemmeplejen. 

Smittetendensen er på ingen måde en trøst, men blot en information midt i bekymringen. 

Styrelsen for Patientsikkerhed følger nøje udviklingen og tilpasser retningslinjerne undervejs. 

 

Hvad betyder smittesituationen for Ryetbo Plejehjem? 

Siden i onsdags har vi, som nævnt i sidste nyhedsbrev, målrettet indsatsen for at inddæmme 

smitten og forbygge nye tilfælde.  

I den kommende tid vil I beboere og pårørende derfor møde et personale, som igen bærer 

mundbind eller visir i alle situationer, hvor der ikke kan holdes 1 meters afstand.  

Nedenstående tiltag er stadigvæk gældende på ubestemt tid: 

 

• 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.  

 

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

på egen afdeling.  

 

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

 

• Har du symptomer, da udsæt dit besøg. På forhånd tak. 

 

 

 

Jævnlige testning 

 

Et yderligere tiltag, i det forebyggende smittearbejde, vil omfatte jævnlig test af beboerne på 

Ryetbo Plejehjem. Fremadrettet gennemfører vi podning af alle beboere hver 7. dag – hhv. 

hver mandag. 

 

Medarbejderne testes fortsat 2. gange ugentligt. Vi opfordrer ligeledes alle pårørende til at 

blive jævnligt testet. 

 

 

Vi har stor forståelse for, at situationen giver anledning til bekymring og en oplevelse af endnu 

engang, at blive udfordret på ”tålmodigheden og samfundssindet”.  

Jeg stor tillid til at vi sammen klarer ”endnu en dans med corona”, med afsæt i det sidste 

halvandet år med sammenhold, samarbejde og gensidig forståelse og omsorg blandt beboere, 

pårørende og personale. 

 

I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål. Jeg vil dog opfordre til at overveje alle 

henvendelser, idet vi pt. fokuserer alle ressourcer på beboerne. 

I vil høre fra os, når der ny information. 

 

Lad os alle passe godt på hinanden. 

 
 
 
  
De bedste tanker 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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