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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 Værløse den 10.oktober 2022 

 

Kære beboere og pårørende  

På baggrund af fredagens PCR testning er én beboer på afdeling C konstateret smittet med 

coronavirus. Idet beboere fra alle afdelinger var samlet til Oktoberfest i onsdags, tester vi alle 

beboere på afd. A, B og C. på torsdag den 13. oktober. 

 

Beboeres færden i huset 

I beboere må naturligvis færdes, hvor I ønsker, men indtil vi får svar fra testningen den 13. 

oktober, appellerer vi til, at beboere på afsnit C5 (bolig 2071 til og med 2086) springer de 

aktiviteter over, som foregår på andre afdelinger eller i Terapien. 

Ligeså serverer vi også frokostmåltidet for afsnit C5’s beboere oppe på afdelingen.  

 

Skal I beboere på tur med jeres familien eller har aftaler udenfor Ryetbo, skal I blot gå direkte 

fra afdelingen og ud ad Hovedindgangen. På den måde passer vi bedst på jer alle.  

 

Besøg på afdeling C 

Pårørende er velkommen på Ryetbo – også på afd. C. Vi appellerer blot til, at I pårørende 

bruger mundbind og gerne tager en selvtest før besøget. Mundbind og selvtest er placeret ved 

Ryetbos hovedindgang. Tag gerne nogle test med hjem således, at I kan teste jer hjemmefra 

og dermed ikke gå forgæves, hvis I skulle være smittet uden at have symptomer. 

 

Lad os fortsat hjælpe hinanden med at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer – dvs. at være 

opmærksom på symptomer og udsætte besøg, hvis I får symptomer.   

 

Alle gør en forskel 

Tak fordi I alle bidrager til at forebygge smittespredning. Når vi arbejder sammen, giver vi 

smitten de dårligste betingelser for at sprede sig. Til gengæld får samarbejdsfølelsen de 

bedste vilkår – og det smitter positivt, at vi løfter i flok. 

 

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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