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Værløse den 16. december 2022 

 

Kære beboere og pårørende 

PCR test af beboere 
I dag testes alle beboere på afdeling A.  
Tak fordi I pårørende bliver hjemme hvis I har symptomer. Vi har fortsat kviktest ved indgangen, som 
pårørende kan benytte før et besøg. 
 
Lad os passe på hinanden så alle kan få en velfortjent jul, uden corona. 
 
Lucia optog 
Hvor var de kære, de mindre børn fra Ryet Børnehus, som gik Lucia optog for alle på Ryetbo i 
tirsdags den 13. december. 
 
Det gav glæde og smil – og vi var mange, som blev berørt af sangen, lyset og stemningen. 
Jeg skulle hilse fra Ryet Børnehus og sige, at de gerne kommer igen, for det havde været en rigtig 
god oplevelse at gå Lucia optog for jer. 
Tak til alle for at være med til at bringe den rolige og smukke Lucia stemning frem. 
 
 
Julefreden sænker sig 
Dejligt at så mange af jer, har givet besked vedrørende jeres planer for julen. Tak fordi I giver os 
mulighed for at forberede denne særlige højtid således, at den bliver så rolig og stemningsfuld, som 
muligt. 
Vi vil rigtig gerne skabe mulighed for at julefreden kan sænke sig på Ryetbo og vi opfordrer derfor til, 
at beboere, som skal holde jul hos familie eller venner, bliver hentet inden kl. 15.00 den 24. 
december. 
 
Spørgsmål vedr. pleje eller medicin 
Hvis I pårørende har spørgsmål om jeres kæres pleje eller medicin, er I meget velkommen til at 
henvende jer i dagtiden, dvs. mandag til fredag kl. 8.00 – 13.00.  
Henvendelse vedr. medicin skal ske til personale med autorisation. Vi henviser derfor til at I kontakter 
en sygeplejerske, en social og sundhedsassistent eller afdelingsleder. Ring eller skriv. 
 
Husk at sende nyhedsbrevet videre til øvrige pårørende.  
 
De bedste tanker 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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