
 

 

 

 
 
NYHEDSBREV - BISTRUPVANG 
                7. maj 2020 

 
 
Kære familie til beboere på Bistrupvang, 
 
I disse lidt svære tider med delvise besøgsrestriktioner på Bistrupvang, har vi 
besluttet midlertidigt at udgive nyhedsbreve med lidt information om udviklingen på 
Bistrupvang. Vi håber hermed, at give jer mulighed for at følge lidt med i hvad der 
sker. 
 
Besøg 
 
OBS!! – Til jer, der endnu ikke er opmærksom på det, kan vi oplyse at der i en uges 
tid har været nye regler, der tillader udendørs besøg af familie på Plejecenter 
Bistrupvang. 
 
Du skal rette henvendelse direkte til afdelingen for at aftale besøgstidspunkt. 
 
Der er mulighed for udendørs besøg og kun i perioden kl. 10.00 - 18.00. 
 
Vi har fået to telte - et til Østhuset og et til Vesthuset. Der kan i begge telte evt. sidde 
to familier samtidigt - i tilfælde af dårligt vejr. 
 
Der er imidlertid en række vigtige retningslinjer, der skal være opfyldt, før besøget 
kan tillades - så man kan ikke komme uden aftale. 
 
Du kan se de specifikke retningslinjer her:  https://www.rudersdal.dk/bistrupvang 
Under Corona – besøg på plejecentre. 
 
Da der fra myndighedernes side stadig er uklarhed i forhold til kram mellem 
børn/børnebørn og personer i øget risiko, er det vores anbefaling, at der fortsat 
holdes to meters afstand og derfor ikke gives kram. Vi er i kontakt med 
Sundhedsstyrelsen og informationen vil blive opdateret, såfremt der er ændringer i 
anbefalingerne. 

 

Indtil videre har vi heldigvis været skånet for coronasmitte her på Bistrupvang og 
opfordrer derfor alle besøgende til at samarbejde med os om at overholde 
retningslinjerne, så vi kan fastholde den situation. 
 

 
Kontrolleret genåbning af fysioterapien på Bistrupvang 
 

Fra på mandag d. 11/5 vil fysioterapien på Bistrupvang genåbne i 
kontrolleret og begrænset omfang. 
 
Det vil sige, at der bliver tale om, at beboere, der trænede i 
fysioterapien før, der opstod risiko for smitte med Covid-19, nu inviteres 
til individuel træning i fysioterapien igen under forhold, der lever op til 
Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger. 

https://www.rudersdal.dk/bistrupvang


 

 

 
 
Vilkår og rammer: 
 

 Der er tale om individuel træning på faste tider af max. 30 minutters varighed. 
 

 Fysioterapeuten træffer aftale med den enkelte beboer, man må ikke møde op 
uden forudgående aftale. 

 

 Der vil kun være mulighed for én borger i fysioterapien af gangen. 
 

 Pause á 15 minutter mellem to beboere, så fysioterapien kan luftes ud og 
maskiner og redskaber kan sprittes af. 

 

 Beboers hænder sprittes af før og efter træning. 
 

 Fysioterapeut anvender værnemidler jf. gældende retningslinjer. 
 
Fysioterapeuten inviterer beboere til træning ud fra en faglig vurdering, i samråd med 
sygeplejersken, og ud fra hensyntagen til behovet for træning i relation til fysisk og 
mental sundhed.  
Det betyder at vi tilbyder træning til så mange beboere som muligt, men også at man 
ikke kan forvente samme tilbud som under normale forhold, da flest mulige skal 
tilgodeses. 
 
Der er udarbejdet skema for uge 20. Der udarbejdes nyt skema hver uge, Tine 
træffer aftale med den enkelte beboer og skemaet omdeles i bo-enhederne så 
medarbejderne kan støtte op omkring aftalerne. 
 
 
Med venlig hilsen 
Plejecenter Bistrupvang 
 
 
 
  

 


