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Værløse den 16. februar 2022 

 

Kære beboere og pårørende  

Vi oplever desværre et stort smitteudbrud af coronavirus blandt beboerne på Ryetbo. I skrivende 

stund har vi: 

• 22 smittede beboere på Afdeling C 

• 1 smittet beboer på Afdeling B 

 

Håndtering 

Med afsæt i situationens alvor, håndterer vi smitten således:  

 

• Ikke smittede beboere på afsnit C 6 og 7, er isoleret i deres bolig. De smittede beboere er 

dermed ikke isoleret. Personalet bærer isolationsværnemidler, når de bevæger sig på afsnittet. 

• Smittede beboere på afsnit C 5 er isoleret i egen bolig. 

• Smittet beboere på Afdeling B er isoleret i egen bolig. 

• Alle personaler på Ryetbo bærer fortsat mundbind i alle situationer samt øvrige nødvendige 

værnemidler. 

Besøg fra pårørende 

Vi anbefaler på det kraftigste, at pårørende udsætter alle besøg på Afdeling C – særligt afsnit C 6 og 

7. Hvis I vælger at komme, bedes I iføre jer følgende værnemidler, så snart I træder ind på 

afdelingen: Mundbind, visir, langærmede kittel og handsker.  

Hos ikke smittede beboere, skal I blot bære mundbind. Ved besøg serveres der ikke kaffe, the eller 

andet.  

Vi appellerer til jer pårørende, som vil besøge jeres kære på Afdeling A og B, om at være ekstra 

opmærksomme på at anvende værnemidler, spritte af og holde afstand. Vi er taknemmelige, hvis I er 

testet før besøget eller gør brug af vores selvtest, som er placeret ved Ryetbos hovedindgang. 

 

Der er både gode nyheder og udfordringer… 

Vi kan heldigvis meddele, at de fleste smittede beboere ikke har symptomer, og kun enkelte har 

feber. Personalet er dog hårdt ramt af smitte, hvilket afstedkommer udfordringer ift. vagtplanen. Vi 

prioriterer kerneopgaven – heldigvis hjælper al personale, hvor de kan. Vi appellerer til jer beboere og 

pårørende om, at vente med henvendelser, som kan udsættes. Vi kontakter jer pårørende, hvis jeres 

kære bliver dårlige.  

 

Bedste hilsner  

Ledelsen på Ryetbo Plejehjem 

-_ 


