
 

 

 

 
 
NYHEDSBREV - BISTRUPVANG 
               20. maj 2020 

 
 
Kære familie til beboere på Bistrupvang, 
 
I disse 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 
 
Udendørs besøg - efter aftale - har nu i en periode været tilladt på Bistrupvang. 
 
Man skal rette henvendelse direkte til afdelingen for at aftale besøgstidspunkt. 
 
Der er mulighed for udendørs besøg i perioden kl. 10.00 - 18.00. 
 
Der er imidlertid en række vigtige retningslinjer, der skal være opfyldt, før besøget 
kan tillades - så man kan ikke komme uden aftale. 
 
Vær desuden opmærksom på at når du besøger Bistrupvang udendørs, skal du ikke 
gå ind eller gennem huset, men derimod gå udenom gennem haven. Kontakt 
afdelingen telefonisk ved ankomst, så vil de sørge for beboeren kommer. 
 
Du kan se de specifikke retningslinjer her: https://www.rudersdal.dk/bistrupvang 
Under Corona – besøg på plejecentre. 
 
Sundhedsstyrelsen har ligeledes udgivet retningslinjer: 
 
 ”Til dig der skal besøge en pårørende på plejehjem”. 
 
Du kan se retningslinjerne her: 
 
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Plejecentre/Til-dig_-der-
skal-besoege-en-paaroerende-paa-et-plejecenter-A5-
printvenlig.ashx?la=da&hash=E827CD9AF2D40D892F6A81BA08B130DAC04904BA 
 

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. 

 
 
 
Vi har til besøg i dårligt vejr opstillet telte. Det ene er 
desværre blevet beskadiget i det den kraftige vind, vi 
have fornylig. Det er derfor erstattet med en midlertidig 
ombygning on vores cykelskur, så besøg stadig er 
muligt - også i dårligt vejr. 
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Vi håber imidlertid at vejret snart bliver bedre, 
så man blot kan sidde ude i solen. 
 
 

 
Kontrolleret genåbning af fysioterapien på Bistrupvang  -  en succes 
 

Fysioterapien har nu været åbnet i 1½ uge i kontrolleret og begrænset form for at 
overholde de givne retningslinjer. 
Beboere har efter aftale kunnet træne enkeltvis sammen med fysioterapeuten. Det 
har for mange været dejligt at komme tilbage og træne – og mange har udtrykt stor 
glæde og tilfredshed. 
 
 
Så blev der forår -  fårene er kommet til Bistrupvang 

 
Fårene har nu været her en uges tid. 
Her er masser af dejligt græs og de kan 
hvile sig i skyggen under træerne. 
Samtidig - og ikke mindst - giver de 
dejlige naturoplevelser for vore 
beboere. 

 
 
 
 
 
 
Sommerfesten er aflyst 
 
Den populære årlige sommerfest, der normalt finder sted primo juni, bliver vi 
desværre nød til at aflyse grundet corona omstændighederne. Vi følger udviklingen 
og ser og der evt. bliver muligheder i august eller september. 
 
 
Med venlig hilsen 
Plejecenter Bistrupvang 
  

 


