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Ryetbo 
Plejehjem 

 
 

Værløse den 1. oktober 2020 
 
 

 
Kære Beboere og Pårørende  

I har formodentligt set Statsministeriets pressemøde fredag den 25. september 2020, hvoraf 

det fremgår, at de midlertidige besøgsrestriktioner forlænges til søndag den 1. november 

2020. 

Nogle af Jer har spurgt til, om forlængelsen indebærer muligheden for at skifte den udpegede 

Primærperson ud? 

Det er fortsat sådan, at Primærpersonen skal forblive den samme og dermed må I ikke 

udskifte denne pårørende under perioden. 

Vi har stor forståelse for jeres savn og bekymringer men vi glæder os fortsat over, at de 

midlertidige besøgsrestriktioner gør det muligt for jer at se hinanden udendørs. Vi kan mærke 

stor forskel på besøgspresset og stemningen ift. foråret, måske netop fordi det nu er tilladt at 

have Primærpersonen på indendørs besøg og samtidig muligt, at se resten af familien 

udendørs eller på gåture. Formodentligt, er vi alle blevet bedre til at have forståelse for 

Coronavirussets konsekvenser. 

Nedenstående overblik gælder fortsat: 

 

Primærperson 

 

 

 

 

 

- Er den eneste, som må komme på indendørs besøg i boligen 

(dog ikke opholde sig på Ryetbos fællesarealer, som er 

forbeholdt beboerne) 

- 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 

-_ 
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- Skal tage værnemidler på, så snart Du træder ind på Ryetbo 

Øvrige 

pårørende 

 

 

 

 

 

 

- Må ikke træde indenfor på Ryetbo Plejehjem 

- Skal aftale udendørs besøg telefonisk / pr. mail 

- Skal book et besøgsrum, hvis I ønsker at bruge dette 

- Kan gå en tur med beboer (hvis ikke Besøgsrum ønskes) 

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

weekender, skal beboeren selv kunne transportere sig til 

hovedindgangen/Besøgsrum  

- Skal gå ind til besøgsrum gennem havegangen 

- Skal anvende værnemidler og holde afstand til beboer 

 

Indendørs besøg foregår i boligen 

”Må jeg mon inviterer dig med ud til kaffe og kage i dagligstuen i dag”, spørger en medarbejder 

en beboer, som har ændret adfærd og ikke længere ønsker at komme i dagligstuerne. 

Beboeren svarer, ”Jeg bryder mig ikke om at være i stuen, når der kommer besøg udefra – jeg 

er bare så bange for at blive smittet”. 

Ovenstående bekymring blev italesat i går eftermiddags, men det sker desværre ofte at vores 

beboere giver udtryk for angst ifm. besøg og smitte i det hele taget. 

Selvom de fleste af jer pårørende er meget anerkendende ift. at gå direkte til jeres kæres bolig, 

vil vi endnu engang tydeliggøre at fællesrummene, Sansehaven og gangene kun er forbeholdt 

beboere. Gør derfor ikke ophold på disse arealer. Tak for jeres forståelse. 

 

Udendørs besøg 

Det går rigtig godt med de udendørs besøg. I pårørende er blevet rigtig gode til at finde vej op 

ad havegangen, hvor ”Besøgs-mødepunktet” er. Det er nemlig her man venter på sine kære 

– enten til et besøg i Besøgsrummet eller til afhentning ved en gåtur eller lign. 

TAK fordi I væbner Jer med tålmodighed, at I bruger værnemidler og at I spritter af efter 

besøgene.  
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Af hensyn til ressourcer og jeres kæres forberedelse til besøget, appellerer vi til, at I booker 

besøgene til ”dagen efter” og dermed ikke til gennemførelse på selvsamme dag, som I 

ringer/mailer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Traditioner på anderledes mulige måder 

Som tidligere annonceret var intentionen at afholde vores traditionelle Familiebrunch lørdag 

den 16. januar 2021. Vi aflyser allerede nu Familiebrunchen idet vi, ud fra et 

forsigtighedsprincip, ikke kommer til at kunne samle så store selskaber i den nærmeste 

fremtid. 

Vi ved at Familiebrunchen har været et værdsat højdepunkt for beboere og familier og håber at 

vi igen i 2022 kan afholde denne festdag.   

Vi holder fast i Ryetbos hyggelige traditioner, afholdt på anderledes mulige måder med færre 

deltagere og med plads til at holde afstand. I vil blive informeret løbende om mindre 

arrangementer.  

 

Lys i mørket 

Det kan allerede mærkes, at mørket indtræder tidligere om aftenen. Mange nyder, at  gøre 

denne mørke tid hyggelig med levende lys – det frembringer minder fra barndommen, hvor 

familien var samlet. 

 
”Besøgstelefonen” tlf.: 5141 6805 har åbent i hverdagene, 

 mandage – fredag fra kl. 8.00 – 10.00. 
 
 

Du kan også aftale besøg via mail: 

visitme@ryetbo.dk 
  

Besøg i weekender, skal være aftalt inden fredag kl. 15.00,  
hvor mail bookningen lukker! 
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Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt, at I tænder levende lys. Heldigvis kan man 

få nogle ganske naturtro stearinlys med batterier.  

 

Afslutningsvis appellerer jeg til at I videresender disse nyhedsbreve til øvrige pårørende så alle 

er godt informeret. 

 

Skulle der forekomme ændringer eller afvigelser fra normalen, informerer vi jer løbende. 

 

Pas godt på jer selv og hinanden. 

 

 

Bedste hilsner 

 

Lise Bligaard 

Forstander  


