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Ryetbo 
Plejehjem 

Værløse den 31. januar 2022 

 

Kære beboere og pårørende 

Restriktionerne på Ryetbo fortsætter 

”Ved midnat, ophæves de fleste restriktioner i samfundet”. Sætningen lyder ganske, som taget 

ud af et eventyr - men i vores lille Ryetbo samfund, må vi vente lidt endnu, førend 

”forbandelsen ophæves” og vi kan slippe alle restriktioner. 

 

Kort sagt, er der retningslinjer, som skal fortsætte uændret for plejehjem. 

Det er en ledelsesbeslutning at følge de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen har 

tilkendegivet. 

  

 Vedr. besøgende stilles fortsat krav til: 

• Brug af mundbind i fællesarealer, når I pårørende går fra og til boligen 

• Coronapas, og negativt aktuelt testresultat (Kvik eller PCR-test) 

• Vi tilbyder selvtest ved hovedindgangen 

  

Personalet fortsætter stadigvæk med brugen af værnemidler og 2 ugentlige pcr. test. Hvornår 

retningslinjerne ophæves, afhænger udviklingen i smitteincidens.       

Udholdenhed og sammenhold 

Som i alle gode eventyr, udsættes karaktererne for prøvelser, som kræver mod, viljestyrke, 

udholdenhed og sammenhold. Jeg synes både I, kære beboere, jeres pårørende og 

personalet, har været udsat for prøvelser nok! Jeg synes alle har udvist viljestyrke, 

udholdenhed og sammenhold og alligevel er vi nødt til at hænge i, lidt endnu. 

 

Ledelsen gør deres ypperste for at få vagtplanerne til at hænge sammen og selvom det kan 

mærkes, at Ryetbo har en del smittede personaler, klarer vi plejen og omsorgen på forsvarlig 

vis. Jo, vi må dagligt prioritere opgaverne og ”klippe en hæl og hugge en tå, for at få skoen til 

at passe”, men jeg er alligevel meget stolt af, hvad vi – beboere, pårørende og personale, 

formår at løfte sammen.  

 

Basal pleje og omsorg prioriteres naturligvis før aktiviteter. Som pårørende kan du bidrage til 

aktivitet og sansestimulering på mange måder: gå fx en tur med jeres kære. Vi har en dejlig 

lille rute, som vi kalder ”Den grønne rute”, en tur rundt om Ryetbo på ca. 750 meter. 
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Tak for alles forståelse – det mærkes. 

 

Husk at sende nyhedsbrevet videre til øvrige pårørende.  

De bedste tanker 

 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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