
 

1 

Hygiejne – 2. Bor med en med symptomer på COVID-19- 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. 24.01.22 
Barbara Lisemose 

24.01.22 
Barbara Lisemose 
 

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

 

FREMGANGSMÅDE 

 
 

Handlinger • Hold afstand til den mistænkt smittede, som anbefales at være i selvisolation 

• Der skal først opspores nære og øvrige kontakter ved en positiv PCR-test 

• Øvrige i husstanden må gå på arbejde, i skole, ud og handle osv. 

• Følge 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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Test 
• Samboende til en med symptomer på Covid19 behøver ikke test før den mistænkte er testet positiv ved 

PCR-test.  
 

• Ved positiv PCR-test anbefales test af hustandskontakter på dag 3. Test på dag 3 skal være en kviktest 
eller en PCR-test. Dag 3 tælles fra den samboende fik foretaget testen – testtidspunktet/testdagen. 

 

• Smittede indenfor de seneste 12 uger skal ikke lade sig teste.  
 

• Ved positiv PCR-test anbefales øvrige nære kontakter (som du ikke bor sammen med) en 
selvtest/kviktest på dag 3. Dag 3 tælles fra den smittede fik foretaget testen – 
testtidspunktet/testdagen. 
 

Se Action Card 4 for detaljer. 
Ved tvivl – kontakt Smitteopsporingen på tlf. 32 32 05 11 

Arbejde Du må gerne møde på arbejde, så længe du er asymptomatisk. 

Kontakt til nærmeste leder Ved tvivl: 

• Kontakt nærmeste daglige leder. 

Sundhedsstyrelsens 
informationsmateriale 

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

Til dig, der har symptomer på COVID 19 - Sundhedsstyrelsen 

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. 

Symptomer på COVID-19 er 
typisk 

Mest almindelige symptomer 

• Feber  

• Tør hoste  

• Tab af smags- og lugtesans  

• Vejrtrækningsbesvær 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19
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Mindre hyppige symptomer 

• Træthed 

• Trykken for brystet 

• Symptomer fra mave-tarm-kanalen 

• Opspyt ved hoste 

• Muskelsmerter 

• Ondt i halsen 

• Hovedpine 

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 

Generelle 
smitteforebyggende 
anbefalinger  

Sundhedsstyrelsen generelle råd er: 

• Hold afstand.  

• Undgå håndtryk, kys og kram. 

• Bliv hjemme og bliv testet ved symptomer. 

• Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen. 

• Host eller nys i ærmet eller i et engangslommetørklæde 

• Vask hænder tit eller brug håndsprit 

• Gør rent – både hjemme og på arbejdspladsen, særligt på overflader, som mange rører ved 

Selvisolation for en med 
symptomer 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. 
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o Hold 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 fx ved testning anvend mundbind. 

Fokus på hygiejne og 
rengøring betyder 

• 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, kontakter, tastatur, mus, armlæn, bordkanter, legetøj, vandhaner, toiletter m.v. er 

vigtigt. 

• Brug almindelige rengøringsmidler. Særlig fokus på kontaktpunkter og overflader. 

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

 

DEFINITIONER 

 
 
 
 

REFERENCER, LOVGIVNING OG LINKS 

 
 
 

RELATEREDE KVALITETSDOKUMENTER OG SKEMAER 

 
 

 

 


