
 

 

 

 
 
NYHEDSBREV - BISTRUPVANG 
              12. juni 2020 

 
 
Kære familie til beboere på Bistrupvang, 
 
Hermed fremsendes lidt information i uddrag om de nye reviderede besøgsregler der 
gælder nu, samt information om nogle af de øvrige aktiviteter der sker. 
 
Besøg 
 
Man skal stadig rette henvendelse direkte til afdelingen for at aftale besøgstidspunkt. 
 
Besøg skal som udgangspunkt gennemføres udendørs.  
 
De beboere, som har bolig i stueplan med terrasse, kan have besøg der.  
 
Man kan besøge beboere udenfor i etablerede besøgsområder, ligesom det er muligt 
under besøget at foretage en fælles gåtur både på og udenfor centrets matrikel. 
 
Der er desuden mulighed for at sidde i telt eller afdækket område. 
 
Som noget nyt, bliver det også muligt at få besøg indendørs af en - to faste 
besøgspersoner (enkeltvis), som beboeren selv udpeger. Dette er gældende, hvis en 
beboers helbred gør, at besøget ikke kan foregå udendørs. 
 

Overordnet gælder, at det fortsat kun er muligt at få besøg af en voksen og et barn 

ad gangen. 

 
 
Vær opmærksom på følgende under besøget: 
 
Hygiejne: 
 
• Vask eller afsprit hænder som det første når du ankommer, og igen når du går. 
 
• Vask eller afsprit hænder hyppigt og grundigt, og altid efter du har hostet, nyst eller 
pudset næse. 
 
• Host og nys i ærmet eller i et engangslommetørklæde. Bruger du 
engangslommetørklæde, så læg det i en lukket skraldepose med 
det samme, og vask eller sprit hænder. 
 
• Undgå så vidt muligt at røre ved ting under dit besøg. Dette gælder særligt for 
fælles kontaktflader som f.eks. bordplader og håndtag. Men også ting som f.eks. 
pyntegenstande. 
Under dit besøg, skal du være særlig opmærksom på at overholde de generelle 
anbefalinger for hygiejne, afstand og fysisk kontakt. 



 

 

 
Afstand: 
 
• Hold for forsigtighedens skyld to meters afstand til den person, du besøger. 
 
• Undgå så vidt muligt fysisk kontakt med den du besøger f.eks. kram, håndtryk og 
kindkys. Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, er det 
vigtigt at kontakten er kortvarig, og at du, og den du besøger, vasker hænder eller 
bruger håndsprit lige efter. 
 
• Hvis din pårørende har svært ved at forstå, at I skal holde afstand f.eks. fordi han 
eller hun har demens, så tal med plejecenteret inden dit besøg om, hvordan I skal 
forholde jer. 
 
Hvis du har spørgsmål, så kontakt plejecenteret. 
 
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 fuldstændige retningslinjer her: https://www.rudersdal.dk/bistrupvang 
 
Under Corona - Social og Sundhed 
 
 

Fysioterapien 

 

Aktiviteten i fysioterapien øges gradvist, men kontrolleret, uden at der slækkes på de 
gældende krav. I løbet af den seneste uge har 30 forskellige beboere fået tilbudt 
træning mellem 1 og 3 gange om ugen. Tilslutningen er stor, og mange vil fortsat 
gerne træne mere. Der er stor glæde forbundet med at træne og være fysisk aktiv i 
fysioterapien på Bistrupvang. Beboerne træner primært i fysioterapien i 
træningsmaskinerne. Fx på kondicykel, ”sidde”-cykel, crosstrainer, arm-maskine og 
benpres-maskine. Desuden er der gang-og balancetræning i gangbarren og diverse 
bold- og ballonspil. Endelig er der også udendørs gangtræning og cykelture ude på 
dobbeltcykel i vores grønne lokalområde. Det er fortsat fysioterapeuten, der 
tilrettelægger træning og træningstider ud fra en faglig vurdering under hensyntagen 
til beboernes individuelle behov i relation til fysisk og mental sundhed. 
 
Beboerinddragelse i menuplanen 

Som noget nyt har vi på Bistrupvang valgt at invitere fire beboere fra hver sin bo-
enhed med til at komponere næste måneds menuplan. 

Næste gang inviterer vi en ny fra hver bo-enhed, så alle deltager med ca. 12 
måneders mellemrum. 

 
Vedbækgarden kommer på besøg 
 
Lørdag d. 13. juni kl. 14.15 kommer Vedbækgarden og underholder på parkerings-
pladsen. Vi håber på godt vejr til det festlige indslag. 
 
 
 
 

https://www.rudersdal.dk/bistrupvang


 

 

 
 
Den kongelige Livgardes Musikkorps kommer på besøg 
 
Torsdag d. 18. juni kl. 11.30  kommer 3 medlemmer af Livgardens musikkorps og 
underholder på parkeringspladsen. 
 
 
Sankt Hans aften på Bistrupvang - KUN FOR BEBOERE 
 
Efter mange måneder med corona restriktioner vover vi at holde fast i traditionen 
med Sankt Hans Bål. Der spises i bo-enhederne og kl. 19.30 vil der være bål, 
fællessang og et lille glas. 
Alt vil selvfølgelig foregå under hensyntagen til corona retningslinjer. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Plejecenter Bistrupvang 
  

 


