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                         2. juli 2020 

 
 
Kære familie til beboere på Bistrupvang, 
 
Som I sikkert har hørt, åbner plejecentrene igen op for besøg, både ude - og 
indendørs. 
 
Vi ønsker jer alle hjertelig velkommen og ved at Bistrupvangs beboere også glæder 
sig til at se jer. 
 
Der er imidlertid stadig enkelte basale retningslinjer, der skal overholdes i forbindelse 
med besøg. 
 
Her kan du se de overordnede retningslinjer der gælder: 
 
https://www.rudersdal.dk/Aendringer-corona-Social-og-Sundhed 
 
 
- og specifikt på Bistrupvang gælder desuden disse: 
 
https://www.rudersdal.dk/files/media/2020/27/retningslinjer_for_besoeg_paa_bistrupv
ang_02.07.2020.pdf 

 
Af hensyn til, ikke alene jeres egen familie, men også alle de andre beboere - og 
personalet her på Bistrupvang, forventer vi at I vil være behjælpelige med at 
overholde disse. 
 
Lidt nyt fra Bistrupvang 
 
Rengøring i boligerne og afspritning på fællesarealerne er igen på sædvanligt niveau.  

Alle kontaktpunkter vil fortsat blive sprittet af flere gange hver dag, opgaven 
varetages nu af personalet. 

Det er forsat meget vigtigt at alle beboere og medarbejdere vasker eller spritter 
hænder, hver gang de går/ kører ud og ind af indgangen til afdelingen/ huset. Det 
samme vil gælde for besøgende, som også kan få udleveret visir og handsker. 

 

Sommer og sol 

Nu er det blevet sommer. Vi oplever at 
mange af vores beboere nyder solen udenfor. 
Derfor ville det være dejligt, hvis I ville sørge 
for alle vores beboere har en sommerhat eller 
kasket, så de ikke risikerer hedeslag. 
Desuden bør alle beboere have en solcreme 
med høj faktor. 
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Beboerinddragelse i menuplanen 
 
De første to møder har været afholdt i Fælleshuset med behørig afstand. 
 
Vi talte blandt andet om sommerperioden, hvor de tre kostfaglige holder ferie på skift 
og at der derfor kan blive brug for at servere flere færdigretter. 
 
Fra uge 27 vil vi afprøve at aftenvagterne i Vest selv laver aftensmaden fredag, 
lørdag og søndag i ulige uger. Grunden til at det bliver disse dage er, at Vest er 
opnormeret i aftenvagter, så der møder to kl. 15.00. 
 
Desuden har vi ansat en 20 timers hjælp til køkkenet i Vest, som skal hjælpe med 
frokost, oprydning, opvask og eftermiddagskaffe. 
 
Der blev foreslået en række forskellige retter, og et udvalg af disse vil vi introducere i 
løbet af året. 
 
Der vil blive afholdt et nyt møde en gang om måneden med andre beboere, så vi får 
et varieret udvalg af ønsker. 
 
 
Hvad sker der i juli måned: 
 
Der er ikke planlagt store fælles aktiviteter på tværs af Bistrupvang, der er dog 
mange små spontane aktiviteter ude i de enkelte bo-enheder og der er gåture og 
cykelture som altid. 
 
Da sommerfesten blev aflyst, har vi besluttet at afholde en Høstfest i september - 
dog kun for beboere. Vi håber at kunne invitere familierne til Halloween, hvor vi har 
suppeaften i bo-enhederne.  
 
Bistrupvang har heldigvis været forskånet for smitte - indtil nu. Vi krydser fingre for at 
det forbliver sådan og at vi snart får normale forhold igen. 
 
 
Vi ønsker alle en dejlig sommer   
 
Med venlig hilsen 
 
Plejecenter Bistrupvang 
  


