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Kære beboere og pårørende
Jeg kan med lettelse meddele, at sidste uges store smitteudbrud blandt beboere på afdeling C
er ovre og, at alle er ude af deres isolation.
Status er, at vi har 4 smittede beboere på afdeling B og ingen på afdeling A.
Jeg er oprigtig taknemmelig for alles vilje, forståelse og samarbejde i en tid, hvor I beboere har
været isoleret, hvor I pårørende har skulle genoverveje besøg og hvor personalet har båret
fuldt isolationsudstyr, gennem hele vagten.
Det er så sejt gået og det giver håb og motivation ift. at håndtere de næste par uger nok, hvor
vi må forvente flere smittede beboere og medarbejder. Hvis vi blot kan ”kontrollere” smitten så
den kommer ”drypvis”, ser det mere positivt ud ift. at sikre et hensigtsmæssigt fremmøde
blandt personalet.
Kan pårørende komme på besøg?
Flere pårørende har spurgt om det er fornuftigt og forsvarligt at komme på besøg. Jeg kan
bedst svare ved at sige, at vi sammen må gøre hvad vi kan for at passe på hinanden – dette
gælder både jer beboere, jer pårørende og de personaler, som varetager omsorgen og plejen.
Det er derfor en individuel vurdering.
Vi oplever heldigvis flest milde virusforløb hos jer beboere, men for nogle er isolationen en i
stor udfordring. Vælger du, som pårørende, at komme på besøg, da opfordrer vi til at bruge
værnemidler under besøget. Selvom vi glæder os til, at Ryetbo atter kan gæste pårørende i
fællesarealerne, er der stadigvæk restriktioner ift. pårørendes ophold i de indendørs
fællesarealer.
Hver dag, er en dag nærmere imod et forår, hvor vi skal nyde at se hinandens smil og smide
mundbindet. Vi er på vej!
I pårørende vil naturligvis få besked, i fald jeres kære blive dårlige – ellers er intet nyt, godt nyt.
Send gerne dette brev videre til pårørende, som kunne få glæde af indholdet.
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