Flowchart ved udbrud på Ældrecentre, udbrud defineres som første tilfælde af COVID-19 hos enten en
medarbejder eller en beboer på en institution. Styrelsen for patientsikkerhed definerer ikke Hj.plejen som
en institution.
institution.
Hvornår betragtes du som en nær kontakt?
•
•
•
•
•

•

Personer som bor sammen med en
smittet person.
Personer, der har haft direkte fysisk
kontakt, fx kram med en smittet person.
Personer med ubeskyttet kontakt til
sekreter fra en smittet person.
Personer der har haft tæt ansigt-til-ansigt
kontakt under 2 m. i mere end 15 min.
Sundhedspersonale der har deltaget i
plejen af en borger med COVID-19 og som
ikke har benyttet værnemidler.
En færdig vaccineret (14 dage efter 2.
vaccine), der ikke har symptomer på
COVID-19, skal ikke længere selvisolere sig
selvom de bliver nær kontakt til en
smittet.

Har du været i kontakt med
en borger/medarbejder 48
timer inden debut af
symptomer, eller
prøvetagning?
ja

Har du været i nær
kontakt med personen de
sidste 48 timer før
podning?
Nej

Ja

Du skal testes inden for et døgn
efter du er blevet bekendt med
smitten. Du skal testes igen 7 dage
efter første test. Du kan gå på
arbejde mens du venter på svar.

Har du brugt
værnemidler?

Ja

Du skal testes
inden for et døgn
efter du er blevet
bekendt med
smitten. Du skal
testes igen 7 dage
efter første test.
Du kan gå på
arbejde mens du
venter på svar.

Du skal ikke testes
for COVID-19 og
kan gå på arbejde
som vanligt.

Nej

Nej

Du skal gå i selvisolation og testes
på 4. dagen og 6. dagen efter du
har været udsat for smitte.

Er testsvaret
positivt?

Ja

Nej

Er testsvaret
positivt?

Ja

Du skal forblive i selvisolation til du
har været symptomfri i 48 timer.
Asymptomatiske personer kan
betragtes smittefri 7 dage efter
positiv test. Du kan blive testet igen
efter 8 uger.

Nej

Selvisolation kan ophøre
og du kan gå på arbejde
igen ved to negative
testsvar dvs. efter 6. dag
test.

Du skal gå i
selvisolation og
blive hjemme
indtil du har været
symptomfri i 48
timer.

Du kan forsat gå
på arbejde og du
skal kun testes for
tredje gang, hvis
andre i huset fået
et positivt
testsvar.

Refererence : https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Plejecentre/Vejledningom-forebyggelse-af-spredning-af-COVID19-paa
plejecentre.ashx?la=da&hash=0871F5300256F9EEF4844E0E809C78C35ED2E85F

