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Kære beboere og pårørende
Smittestatus
1 smittet beboer. Alle beboere, som ikke har haft corona, testes fredag den 11. marts og igen
på tirsdag den.15. marts. Når vi ikke har flere nye smittede, i 7 dage i træk, hejser vi flaget.
Tak til jer kære beboere for at klare testningen så godt.
Besøgsretningslinjer, fællesrum, kaffe og service
Forleden mødte jeg en pårørende, som bar på en kurv med kaffekopper og termokande. ”Det
ligner en kurv pakket med hygge”, sagde jeg. Jeg fik et smil og et spørgsmål retur: ”Lise,
hvornår må vi pårørende mon købe kaffe på Ryetbo og bruge fællesarealerne igen”?
Tak for det relevante spørgsmål. Jeg har endnu ikke en dato for ophør af de indendørs
besøgsretningslinjer Derfor må I pårørende fortsat selv medbringe kaffe og service. Tak fordi I
finder på kreative måder at gennemføre kaffestunderne - med take away kaffe og opvask af
kopper i jeres kære badeværelse. Jeg sætter stor pris på, at I ikke spørger om service hos
medarbejderne, som ikke må udlevere dette til jer - selvom de hjertens gerne ville! Alle glæder
sig til, at pårørende igen kan være en større del af Ryetbos hverdag og leben.
Alle er velkommen i Sansehaven, hvor det snart er varmt nok til at opholde sig, for en lille
stund. Vil i have varmen, er I velkommen til at bruge de udendørstræningsmaskiner i
Sansehaven, som et kært ægtepar gjorde, i tirsdagens eftermiddagssol.
En gåtur under besøget er også en dejlig måde, at være sammen på og forårsolen varmer helt
ind i hjertet.
Ferieafvikling blandt personalet
Lige nu, oplever I ferieafvikling blandt vores faste personale. Det betyder at jeres faste
kontaktperson ikke altid lige er til stede. Tag godt imod vores afløsere, som gør deres bedste
for at give jer beboere en god pleje og omsorg, mens deres kollegaer får en velfortjent ferie.
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