Ryetbo
Plejehjem

Værløse den 11. november 2021

Kære beboere og pårørende
Status på smitte
Indtil videre er ingen beboere på afd. A testet positive. Beboere på Afd. A testes igen lørdag
den 13.november og mandag den 15. november.
Coronapas
Folketingets partier har vedtaget, at coronapas skal være en ekstra sikkerhed, når man er
besøgende på plejehjem, hospitaler, bosteder etc. Det er endnu uklart, hvordan ordningen skal
gennemføres og hvem der er undtaget for ordningen. Så snart Kommunernes Landsforening
har afklaret det med ministerierne vender jeg tilbage med information.
Brugen af coronapas træder i kraft i morgen fredag den 12. november. Ryetbo har ikke en
dørmand til at tjekke coronapas. Vi har stor tillid til, at I følger retningslinjerne og ikke udsætter
beboere eller personale for unødige smittesituationer. Vi appellerer fortsat til, at I pårørende
lader jer teste inden besøg og holder afstand.
Værnemidler værs’go’
Vi har fortsat værnemidler og sprit stående ved indgangen og ved elevatorerne, som I hjertens
gerne må bruge. Og ligesom på de gode gamle Gajolpakker, er der en lille hilsen på flappen.
(Se foto, hvor en betænksom medarbejder har skrevet en lille hilsen).

Ryetvej 20

3500 Værløse

Telefon 2929 9202

www.ryetbo.dk

Bank 3543 2781706372

CVR 25790014

Etablering af Ryetbos Beboer- og Pårørenderåd
Onsdag den 3. november havde vi indbudt til møde og valg, ift. ny etablering af et Beboer- og
Pårørenderåd. Den oprindelige råd startede i 2015, men idet de daværende kære medlemmer
ikke længere er med os, havde vi brug for nye repræsentanter. Mødet gav anledning til at tale
om, hvordan I pårørende kan inddrages på en meningsfuld måde og til gavn for jer, kære
beboere.
11 engagerede beboere og pårørende deltog i mødet, hvoraf 5 pårørende stillede op, som
repræsentanter, og alle blev valgt ind:
•
• Peter – Solveigs søn, afd. B
•

• Helle – Robert og Lilis datter, afd. B

•

• Niels – Toves datter, afd. B

•

• Susanne – Ruths datter, afd. C

•
• Hanne – Palles svigerdatter afd. C
Tillykke med valget af repræsentanter og tak for jeres engagement.
På mødet fik jeg bl.a mulighed for at svare på, hvorfor plejepersonalet nogle gange må sige:
”Det ville jeg gerne hjælpe med, men jeg ved det ikke. Du skal være velkommen til at kontakte
min leder”. En præcisering af plejepersonalets kerneopgave, som er plejen og omsorgen af jer
beboere, kan måske mindske misforståelser og skabe forståelse for, at alle i organisationen
Ryetbo ikke kan vide alting om alt. Personalet vil dog gerne være hjælpsomme med, hvem
man kan kontakte.
Tak til mødets fremmødte, for engagement, nysgerrighed, undringer, lydhørhed samt
anerkendelse af personalets indsats.
Julen nærmer sig
Flere pårørende har spurgt mig, hvordan I mon skal forholde jer til det stigende smittetal og
juleplanlægningen ift. at fejre jul med jeres kære – enten på Ryetbo eller hjemme. Jeg
værdsætter jeres sparring og kan godt forstå, at I ønsker at være i god tid – julen er meget
betydningsfuld for familierne.Mit bedste råd pt. er, at vi må holde os godt opdateret ift.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Om det bliver de samme hensyn, som sidste år, er svært at
spå om. Men borddækning med afstand, afspritning og testningen inden sammenkomster, går
helt sikker ikke af ”Corona mode”.
Husk at sende nyhedsbrevet videre til øvrige pårørende.
De bedste tanker
Lise Bligaard
Forstander
lmb@ryetbo.dk
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