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Ryetbo 
Plejehjem 

 
Værløse den 26. januar 2023 

 
 

Kære beboere og pårørende 

En beboer på afdeling A er i dag testet positiv med corona. Det betyder at alle beboere på 

afdeling A, bliver PCR testet på mandag den 30. januar 2023. 

Jeg gør brug af ”gentagelsens luksus” og takker alle jer pårørende for, at I udsætter besøg, 

hvis I har symptomer og at I tester jer inden besøg. 

Der er masser af kviktest ved indgangen – brug dem endelig. 

 

Skochip  

Vi er naturligvis helst foruden situationer, hvor demensramte beboere, som ikke længere kan 

orientere sig i trafikken, går fra Ryetbo uden deres GPS eller andre pejlingsteknologier på.  

Og dog, er der meget læring i ovenstående situationer, trods de er ubehagelige og utrygge for 

såvel pårørende som personalet. (Det kan naturligvis også blive rigtig utrygt for en beboer at 

blive ”væk”, men nogle gange har beboeren, som er gået, haft en herlig stund på egen hånd 

inden de er blevet lokaliseret af lokale borgere eller personalet). 

 

Der var i alle tilfælde meget læring i en hændelse, hvor en beboer gik fra Ryetbo uden at have 

sit skochippet fodtøj på. Det har nemlig givet anledning til, at vi får mindet jer pårørende om 

vigtigheden i, at nye sko aldrig bør sættes i jeres kære bolig, uden personalet er orienteret. Giv 

altid en medarbejder besked, hvis du som pårørende har købt nye sko til din kære. 

”Hvor mange sko bliver chippet”, spurgte en pårørende til en ny indflyttet beboer. Tak for det 

yderst relevante spørgsmål. Hvis en beboer vurderes til at profitere af skochip, kan vi sætte 

chip i max tre par sko. Oftest chipper vi to par udendørs sko og et par hjemmesko.  

 

Mærkning af tøj 

Og mens vi er ved ”afdelingen for sko og tøj”, minder jeg jer beboere og pårørende om, at nyt 

tøj skal mærkes, så vi kan kende jeres tøj fra de andre 108 beboers tøj, i vaskeriet 

 

Pårørendecafé 

Nogle pårørende har udtrykt ønske om at vide, hvornår vi afholder Pårørendecafé i 2023. 

Der hænger oversigter over årets Pårørendecaféer på alle opslagstavler og i elevatorerne. Se 

også foto nedenfor. 

 

-_ 
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Oversigt over aktiviteter 

Der foregår mange hyggelige og meningsfulde aktiviteter på Ryetbo. Du kan se, hvilke 

aktiviteter der gennemføres og, hvor de foregår på Aktivitetsoversigterne, som hænger på 

afdelingernes opslagstavler.  

 

Jeg er vist ikke den eneste, som synes håndbold er en meningsfuld aktivitet, at følge med i – 

og da slet ikke når det gælder VM.  

I aften kl. 18.00 spiller Danmark imod Spanien og har du lyst til at samles om kampen, er du 

velkommen i tv-stuerne. Der vil være fyldt op med sprøde chips og formodentligt også en del 

forventningsfulde beboere og personale, som glæder sig til at fejre den nationale kampånd.  
 

 

Rigtig god kamp til alle. 

Husk at sende dette nyhedsbrev videre til øvrige pårørende.  

 

Bedste hilsner fra 

 

Lise Bligaard 

Forstander  

lmb@ryetbo.dk 
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