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Ryetbo 
Plejehjem 

 
 Værløse den 14.oktober 2022 

 

Kære beboere og pårørende  

På baggrund af gårsdagens PCR testning, er endnu én beboer konstateret smittet med 
coronavirus – denne gang på afdeling A. 
Beboere på afdeling A testes derfor igen på mandag den 17.oktober samt på torsdag den 20. 
oktober. 
 
Beboeres færden i huset 
Indtil vi har testresultaterne i hænde, fra den 20. oktober, appellerer vi til at I beboere på 
afdeling A springer de fælles aktiviteter over, som foregår i Terapien eller de øvrige afdelinger. 
Vi serverer frokostmåltidet, for afdeling A’s beboere, i afdelingens spisestuer eller i egen bolig. 
 
Har I beboere aftaler udenfor Ryetbo, skal I gå direkte fra afdelingen og ud ad 
Hovedindgangen. På den måde smitteforebygger vi bedst muligt.  
 
Besøg på afdeling A 
Pårørende er velkommen på Ryetbo – også på afd. A. 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. 
 
Folketingsvalg på Ryetbo 
På onsdag, den 19. oktober, får vi besøg af to valgtilordnede fra Borgerservice således, at I 
beboere har mulighed for at brevstemme forud for folketingsvalget. 
Vi skaber to valgsteder på Ryetbo – hhv. i Terapien og i Musikstuen på 2. sal. 
 
I beboere vil blive fulgt frem og tilbage til valgurnen af personalet, ganske som vi har gjort før. 
Vi søger for, at afdeling A’s beboere kommer til stemmeurnerne, isoleret fra de øvrige 
afdelingers beboere. 
Må alle have en god valgdag i demokratiets navn.  
 
Aflåsning af Hovedindgang 
For at skabe tryghed om aftenen og forebygge besøg fra uvelkomne ”gæster”, låser vi 
fremadrettet Hovedindgangen kl. 20.30. 

Kommer du til en låst dør, kan du ringe på dørtelefonen, som sidder til højre for indgangsdøren 
eller ringe til ansvarshavende på tlf. 2929 9177. Telefonnummeret hænger på et opslag på 
Hoveddøren. 

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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