Ryetbo
Plejehjem

Værløse den 4. juli 2022
Kære beboere og pårørende
Sommerferien er godt i gang og I, kære beboere, klarer rigtig fint at samarbejde med vores
ferieafløsere. Tak fordi I tager så godt imod det personale, som gør det muligt for de faste
medarbejdere at holde deres sommerferie.
I weekenden fulgte mange af jer med i tv-dækningen af Tour de France, som førte seeren med
rundt i vores dejlige Danmark. Flere kunne genkende Sønderborg Slot og de smukke
bygninger i Holbæk. Tilskueren langs vejene bidragede med en fantastisk stemning, som bar
cykelrytterne godt på vej.
Desværre blev den gode stemning afløst af en ubehagelig nyhed om det tragiske skyderi i
Storcenter Fields. Vi har i dag, været opmærksomme på at skifte kanal på fjernsynene i de
fælles opholdsstuer, så den frygtelig hændelse ikke kører i timevis. Mange beboere bliver, med
rette, ængstelige ved at se genudsendelser af disse nyhederne.
Tak fordi I ser nyhederne i jeres bolig, hvis I ønsker at holde jer opdateret.
Selvtest ved hovedindgangen
Sundhedsstyrelsen anbefaler igen at besøgende tager en selvtest inden besøg på plejehjemog centre. Som pårørende må I endelige tage en selvtest ved indgangen og tag gerne med et
par med hjem, således at I kan test jer selv inden næste besøg.
Selvom vi ikke ønsker at tænke på corona midt i sommerferien, holder virus ikke ferie.
Organisationsændring
I sidste brev informerede jeg om at afdelingssygeplejerske på afdeling C, Sanne Vainer,
stopper fra uge 27 for at varetage opgaver, som udviklingssygeplejerske.
Det er en glæde at kunne fortælle, at vi har ansat en ny af afdelingsleder til afdeling C, pr. 1.
august 2022, nemlig Marianne Møss. Marianne kommer fra en lignende stilling i Brøndby
Kommune og hun ser frem til at lære Ryetbo og jer alle at kende.
Indtil Marianne starter, fordeler vi opgaverne på afdeling C således:
•

Afdelingsleder på afd. B, Pia Satterup varetager henvendelser, som ikke kan vente, fra
beboer- og pårørende. Pias mail: pss@ryetbo.dk.

Den øvrige ledelse støtter op om afdeling C i sommerperioden. I er altid velkommen til at
henvende jer til jeres kontaktperson.
Vi glæder os til at introducere Marianne og lære hende at kende.
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Væske og salt i varmen
Lad os fortsat være opmærksom på, at I beboere får masser af væske og den rette mængde
salt i varmen.
Is er ikke en del af servicepakken men vi prioriterer, at bruge nogle midler på is for at motivere
til væskeindtag. Der er derfor ikke uanede mængder is til den enkelte beboer. Vi fordeler isene
så alle får.
Som pårørende skal I være velkommen til at købe en pose chips til jeres kære. Salten fremmer
tørsten, som hos nogle beboere med demenssygdomme, ikke længere mærkes.

Fortsat god sommer til jer alle.
Husk at videreformidle budskaberne i dette brev til pårørende, som ikke er på maillisten.
De bedste hilsner
Lise Bligaard
Forstander
lmb@ryetbo.dk
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