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Hygiejne – 3. COVID-19-smittet/positiv – HOLB  
 

FORMÅL ANSVAR OG OPGAVEFORDELING 

 
At sikre viden om hvordan COVID-19 skal håndteres 

Ledelsen har ansvar for: 

• At denne procedure er udarbejdet 

• At sikre, at medarbejderne har kendskab til proceduren 

• At implementere proceduren 
 
Medarbejderen har ansvar for: 

• At have kendskab til proceduren 

• At følge proceduren 
 

DOKUMENTOPLYSNINGER 

UDARBEJDET AF GODKENDT DATO SØGEORD  

Opdateret d. 11.02.22 
Barbara Lisemose 

D. 11.02.22 
Barbara Lisemose 

Holb, symptomer på covid-19 
Covid-19, corona, nære kontakter 
 
 

 

FREMGANGSMÅDE 

 

Handlinger • Etabler eller oprethold selvisolation 

• Kontakt nærmeste daglige leder mhp. smitteopsporing 

• Opspor nære og øvrige kontakter blandt medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere (se 

Actioncard 4) 

• Følg de generelle råd til forebyggelse af smittespredning. 

• Fokus på hygiejne og rengøring 

• Fokus på symptomer, som kan være forenelig med COVID-19 
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Arbejde Du må ikke møde på arbejde. Hjemmearbejde efter aftale med leder. 

• Ved symptomer: Selvisolation indtil symptomophør. 

• Ingen symptomer: Selvisolation i 4 dage fra testtidspunkt for positiv PCR-test. 

Kontakt til nærmeste leder Ved positiv test (Kviktest, PCR eller Selv-test): 

• Kontakt nærmeste daglige leder. 

Sundhedsstyrelsens 
informationsmateriale 

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet (sst.dk) 

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for plejehjem, hjemmepleje, bo- og opholdssteder m.m. 2020 
udgave 1 (ssi.dk) 

COVID-19 Smitteopsporing af nære kontakter - Sundhedsstyrelsen 

Til dig der har symptomer på COVID-19 

Til dig der er testet positiv for ny coronavirus 

Hvad skal du gøre, hvis du tester positiv med en hurtigtest 

Sundhedsstyrelsens hotline Hotline for myndigheder og personale på sundheds-, ældre- og socialområdet 

Telefon 70 20 02 66, åbent hverdage kl. 8-18 og weekend og helligdage kl. 9.30-16. 

Orientering om smittet 
borger eller medarbejder på 
plejecentre, bosteder, 
midlertidige pladser og 
hjemmeplejen til Styrelsen 
for Patientsikkerhed 

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) skal ikke længere orienteres via mail om smittetilfælde hos borgere i 
hjemmeplejen, på plejecentre, midlertidige ophold og medarbejdere.  

Kun smitte hos borgere på bosteder skal indberettes. Se hvordan i Actioncard 5. 

Holbæk Kommunes kontaktperson til Styrelsen for Patientsikkerhed er: 

Vibeke Westh – oversygeplejerske 

Mail: viwe@stps.dk 

 

Smitteopsporingen 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-primaersektoren.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-primaersektoren.pdf?la=da
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Opsporing-og-haandtering-af-naere-kontakter
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/One-pager---Testet-positiv-med-en-hurtigtest
mailto:viwe@stps.dk
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Smittespredning Dråbesmitte: En smittet person kan ved fx hos, nys eller råb sprede dråber, der indeholder virus. Dråber, der på 
denne måde slynges ud i luften, kan indåndes af en anden person, og afsætte sig i dennes øjne, næse, svælg 
eller luftveje. 

Ved direkte ansigt-til-ansigt kontakt i øjenhøjde er der større risiko for smitte, end hvis den ene sidder ned, og 
den anden står op, eller hvis begge står med siden eller ryggen til hinanden. 

Kontaktsmitte: En smittet person kan overføre virus fra egne slimhinder til hænderne og dermed viderebringe 
smitte ved kontakt til andre, fx ved håndtryk. Den næste person kan derefter føre smitten til egne slimhinder i 
øjne, næse eller mund. 

En smittet person kan også smitte videre gennem genstande. Det kan ske, hvis personen ved host eller nys, 
eller ved berøring med urene hænder afsætter virus på genstande eller fælles kontaktflader som fx håndtag, 
gelænder, stikkontakter, betjeningspaneler, bestik mv. Den næste person der berører samme flade, kan 
derefter føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund.  

Symptomer på COVID-19 er 
typisk 

Mest almindelige symptomer 

• Feber  

• Tør hoste  

• Tab af smags- og lugtesans  

• Vejrtrækningsbesvær 
 

Mindre hyppige symptomer 

• Træthed 

• Trykken for brystet 

• Symptomer fra mave-tarm-kanalen 

• Opspyt ved hoste 

• Muskelsmerter 

• Ondt i halsen 

• Hovedpine 
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Generelt set ligner symptomer på COVID-19 de typiske symptomer, som ses ved andre luftvejsinfektioner, fx 
influenza.  

Yderligere definitioner:  

Betydelige symptomer: feber, vedvarende hoste, nysen og vejtrækningsbesvær, hvor der samtidig er almen 
sygdomsfølelse. Man behøver ikke have alle symptomerne. 

Lette symptomer: som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host, der typisk vil være forbigående og uden almen 
sygdomsfølelse 

Smitteperiode Smitteperioden for personer med symptomer og positivt testsvar er: 

• Fra 48 timer før symptomdebut til den smittede person kan ophæve sin selvisolation – ved ophør af 
betydelige symptomer 

Smitteperioden for personer uden symptomer og med positivt testsvar er: 

• Fra 48 timer før personen fik foretaget testen til den smittede person kan ophæve sin selvisolation - 4 
dage efter testen 

 

Smitteforebyggende 
anbefalinger 

Forebyggelse af smittespredning: 

• Isolation af smittede personer, med fokus på at bryde smittekæder. 

• Reduktion af dråbesmitte. 

• Reduktion af kontaktsmitte (fysisk kontakt). 

Rengøring og Hygiejne: 

• Hyppig og grundig håndhygiejne – håndvask eller håndsprit 

• Undlad at berøre ansigtet 

• Overhold hoste og nyse etikette 

• Del ikke håndklæder med andre 

• Daglig rengøring af det/de opholdsrum ved selvisolationen.  

• Særligt rengøring af kontaktpunkter og overflader, der berøres af mange i husstanden, som f.eks. 

håndtag, gelænder, stikkontakter, tastatur, mus, armlæn, bordkanter, legetøj, vandhaner, toiletter m.v. 
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• Brug almindelige rengøringsmidler. 

• Lufte ud med gennemtræk flere gange om dagen i de/det benyttede rum 

Selvisolation betyder • Bliv hjemme og lade være med at mødes med personer udenfor husstanden. 

• God hygiejne og udluftning. 

• Undgå tæt kontakt med personer i husstanden: 
o Undlad tæt fysiske kontakt, som kys og kram. 
o Hold mindst 2 meters afstand til andre. 
o Undgå at opholde sig og sove i samme rum. 
o Hvis muligt benyttes separat toilet/badeværelse. Hvis dette ikke er muligt, skal overflader der 

berøres af flere rengøres inden det benyttes af andre i husstanden. 

• Ved behov for kortvarigt brud af selvisolationen, f.x i forbindelse med testning benyttes mundbind. 

Selvisolation udenfor egen 
hjem 

Er du testet positiv for COVID-19 og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem? Så kan du få tilbud om 
ophold gennem Holbæk Kommune i en såkaldt isolationsfacilitet. 
 
Ved behov for isolationsophold udenfor eget hjem kontakt Borgerservice tlf. 7236 3634 mellem kl. 8.00 og 
22.00. 
 
Der er i Holbæk Kommune udarbejdet retningslinjer for selvisolationspladser uden for eget hjem. Se Holbæk 
Kommunes hjemmeside: 
https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/coronavirus/isolationsfaciliteter/ 

Ophævelse af selvisolation  Ved symptomer 

• Selvisolation kan ophæves efter at den smittede ikke længere har betydelige symptomer på COVID-19. 

Uden symptomer 

• Har der ikke været symptomer kan selvisolationen ophæves 4 dage efter testen blev taget. 

Det anbefales ikke at genteste personer med en positiv test med henblik på at ophæve isolationen, da 
personen kan teste positiv i optil 12 uger efter symptomophør/positiv test. 

Værnemidler  
Værnemidler – når der er mistanke om eller konstateret smittet med COVID-19 
Ved tæt kontakt (<1-2 meter) til borgere 

https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/coronavirus/isolationsfaciliteter/
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• Engangshandsker  

• Langærmet, væskeafvisende engangsovertrækskittel 

• Mundbind  

• Øjenbeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) 

 DEFINITIONER 
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