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Ryetbo 
Plejehjem 

Værløse den 24. januar 2022 

 

Kære beboere og pårørende 

Antallet af smittede medarbejdere stiger og vi gør vores bedste for at inddæmme smitten. Vi 

prioriterer dagligt opgaverne således, at I bebeboere får den mest nødvendige pleje. Vi er 

lykkedes godt med at opretholde en stabil pleje, igennem den alvorlige smittesituation. Dette er 

kun lykkedes fordi I, kære beboere og pårørende, har været forstående overfor, at den basale 

kerneopgave, har været vores fokus. Jeg er taknemmelig for at I venter med henvendelser, 

som kan udskydes. 

Grundet omfanget af smittede medarbejdere samt én smittet beboer pt. PCR-testes alle 

beboere, i morgen tirsdag den 25. januar. De næste fire uger tester vi jer beboere én gang om 

ugen.  

 

Vi ser stadigvæk med stor alvor på restriktioner og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Min 

fornemmelse er, at I pårørende efterlever restriktioner og anbefalinger; lader jer teste, 

udsætter besøg hvis I har symptomer, bruger værnemidler og gerne viser coronapas ved 

indgangen til Ryetbo, hvor vi fortsat laver stikprøver af coronapas.  

Måske har I læst den opdaterede plakat ved Hovedindgangen, som informerer om at et gyldigt 

coronapas indebærer at du er: vaccineret, nyligt testet negativ eller tidligere smittet. 

Tak fordi vi, ad dialogens vej, har kunnet samarbejde om eventuelle misforståelser således, at 

en bortvisning af besøgende ikke har været nødvendig.   

 

Pårørendes ophold på fællesarealer 

Det er stadigvæk gældende, at pårørende ikke opholder sig på Ryetbos fællesarealer. I bedes 

derfor gå direkte til jeres kæres bolig. Tak fordi I viser omsorg for vores beboere og personale. 

 

4. vaccine stik er ikke aktuelt 
International forskning og danske data peger på, at plejehjemsbeboere og personer over 85 år 
er godt beskyttet mod alvorligt forløb af covid-19 efter 3. stik. Sundhedsstyrelsen anbefaler 
derfor ikke et 4. stik til plejehjemsbeboere og personer over 85 år, lige nu. 
 

Husk at sende nyhedsbrevet videre til øvrige pårørende.  

De bedste tanker 

 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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