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Ryetbo 
Plejehjem 

Værløse den 4. april 2022 

 

 

Smilet får gode vilkår 

Fredagens test viste, at vi ikke har nogle nye smittede beboere. Det skal fejres, at vi er gået fri 

syv dage i træk. Vi fejrer det på den bedst tænkelige måde – ved at lægge mundbindene fra 

os, så vi igen kan forbinde os med hinanden via det vigtige smil.  

Det betyder, at vi ikke længere håndhæver anbefalingen om, at pårørende anvender 

mundbind. I vil ligeledes bemærke, at personalet går uden mundbind – medmindre der er 

særlige omstændigheder, som nødvendiggør brugen af mundbind. 

 

Alt imens jeg skriver denne nyhed til jer, kan jeg mærke mit smil blive bredere – fra den ene 

mundvig til den anden. Det gør en stor forskel for alle på Ryetbo, at vi igen kan give smilet de 

bedste vilkår. Jeg ser frem til, at vi lufter smilene sammen.  

 

Gode vaner ved besøg 

Selvom vi er taknemmelige for at løsne på tungtvejende anbefalinger, appellerer jeg til, 

pårørende om, at huske de gode vaner, som vi har måtte tillære os gennem de sidste 2 år.  

Brug derfor gerne vores håndsprit før, under og efter besøget og sprit gerne overflader efter 

besøg hos jeres kære 

Får I pårørende symptomer eller konstateres I smittet med coronavirus, vil vi meget gerne 

informeres derom, hvis I har besøgt Ryetbo indenfor 6 dage. 

 

Vi afventer endnu en dato for, at pårørende igen må opholde sig i Ryetbos indendørs 

fællesrum. I vil høre nærmere efter påske. 

 

Gymnastikken genoptages 
Afslutningsvis kan jeg meddele, at gymnastikken igen er tilbage – afdelingsvis. Jeg ved, at 

mange af jer beboere har holdt jer klar til denne dag. I har, billedligt, ”strakt” jeres tålmodighed 

på fineste vis og nu er det, bogstavelig talt, tid til at strække musklerne i stedet.  

 

Send gerne dette brev videre til pårørende, som kunne få glæde af indholdet. 

 

De bedste hilsner  

 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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