Ryetbo
Plejehjem

Værløse den 1. december 2021

Kære beboere og pårørende
I går den 30. november blev en medarbejder fra afdeling C, testet positiv for coronavirus. Vi fik
hurtigt testet alle beboere på afdeling C og afventer testsvarene.
Alle beboere på Afdeling C skal testes igen på fredag den 3. december og søndag den 5.
december.
Vi er særligt opmærksomme på symptomer hos både jer beboere og personalet. Den bedste
hjælp fra jer pårørende er, at I er opmærksomme på jeres egen tilstand inden besøg. Har I
symptomer, da udsæt jeres besøg.
Opdager du, som pårørende, at du er testet positiv, vil vi meget gerne kontaktes. Faktisk vil vi
værdsætte højt, at I pårørende kontakter os vedrørende smitte, selvom jeres besøg ligger 14
dage tilbage, før I blev bekendt med jeres positive PCR test.
Vi appellerer fortsat kraftigt til, at alle pårørende lader sig teste inden besøg også selvom I har
et gyldigt Coronapas. Testning og smitteopsporing er vigtige redskaber I vores forsøg på, at
holde coronavirus for døren.
TAK for det samarbejde, som alle bidrager til lige nu. Jeg tror på, at det er netop dét, som gør
en forskel ift. at vi kommer godt igennem endnu en bølge med den ”følgesvend”, som
coronavirus har udviklet sig til.
Coronapas
”Hvor viser jeg mit coronapas”, spurgte en betænksom pårørende en medarbejder, i går da
pårørende trådte ind på Ryetbo. TAK for den velvillige tilgang til ”paskontrollen”. Ingen synes
det er en sjov rolle at skulle gå og tjekke jer pårørende for gyldig coronapas. Vi tager dog
kontrol-ansvaret alvorligt for at passe godt på Jer kære beboere og personalet.
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Vi har stor tillid til, at I pårørende efterlever de krav, som er gældende for alle landets
plejehjem. Som varslet i gårsdagens vedhæftede foto, tager vi stikprøver blandt vores
besøgende.
Vi gentager gerne vores budskab, med et smil:

CORONAPAS!
VI LAVER STIKPRØVER MED ET SMIL
– DET GØR IKKE ONDT OG ER
HURTIGT OVERSTÅET 😊
HAV ET GODT BESØG.

Tak for alle forståelse for restriktioner, brug af mundbind, afstand, afspritning OG for det vigtige
samarbejde imellem beboere, pårørende og personale.
Husk at sende nyhedsbrevet videre til øvrige pårørende.
De bedste tanker
Lise Bligaard
Forstander
lmb@ryetbo.dk
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