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Ryetbo 
Plejehjem 

 
 

Værløse den 2. november 2020 
 
 

 
Kære Beboere og Pårørende  

Som allerede forvarslet i sidste uges brev, bliver de midlertidige påbudte besøgsrestriktioner 

forlænget – denne gang til 15. december 2020. Det betyder, at vi fortsætter med 

organiseringen af ”Primærperson” og ”Øvrige pårørende”, samt den nuværende 

besøgsbookning af de udendørs besøgsrum. 

 
Forlængelsen er således udtryk for den nødvendighed, der pt. er, såvel nationalt, som 
kommunalt, ift. at forbygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirus. 
 
Vi er kommet langt på Ryetbo ift. at forebygge Coronavirus og vi tør godt håbe på, at den 
forebyggelse, som både beboere, pårørende og medarbejdere har bidraget stort til, er det som 
virker ift. at holde Corona for døren. 
Lad os fortsætte med at tage fælles ansvar og hjælpe hinanden med at finde løsninger. 
 
Vi er opmærksomme på, at besøgsrestriktionerne kan være træls og til gene for nogle familier. 
Heldigvis oplever vi, at I er rigtig gode til at inddrage Primærpersonen ift. at hente og bringe 
jeres kære, så Øvrige pårørende kan være nærværende på en gåtur, både på hverdage og 
weekender. Tak fordi I samarbejder og koordinerer, som I gør. 
 
 
Vi gør fortsat vores bedste for at understøtte besøgene og reflekterer kontinuerligt på, hvordan 
vi kan gøre besøgsrummene brugbare i al slags vejr. Tak fordi I, både bogstaveligt og 
billedligt, er klædt godt på til de udendørs besøg.  
Vi værdsætter, at I tager hensyn, at I anvender værnemidler og at I skaber glæde med jeres 
besøg, trods de nuværende rammer. 
 
 
Afslutningsvis kan jeg fortælle, at vi havde en (u)hyggelig god Halloween stund i fredags. Der 
blev nydt lækre kager, dialog om bordet og en enkel ”gyserfortælling” eller to. Følg gerne med 
på vores Facebook side, hvor der jævnligt dels små fortællinger fra livet på Ryetbo 
 

https://www.facebook.com/RyetboPlejehjem 
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Husk gerne at videresende dette nyhedsbrev til øvrige pårørende således, at 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  


