Procedure: Forebyggelse af Coronasmitte på plejecentre, Korttid mm.
Procedurens
formål:

At forebygge spredning af COVID-19 mellem særlige udsatte borgere og personale,
personalet imellem og mellem personale og dennes familie.

Målgruppe:

Frontpersonale på plejecentre, Korttid, mm.

Fremgangsmåde/
Procedure /

Observer om borgeren har symptomer på COVID-19:
I dit møde med borgerne er det vigtigt, at du observere om borgeren har symptomer på
COVID-19. Spørg evt. om borgeren oplever symptomer.

Forebyggelse af
smittespredning af
COVID-19

De typiske symptomer på COVID-19 ligner de symptomer, du kender fra fx forkølelse og
inﬂuenza: Feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed, tab af lugte- og smagssans,
træthed og vejrtrækningsbesvær.
Ved mistanke om Coronavirus, følg proceduren:
”Forholdsregler ved mistænkt og/eller påvist coronasmittet samt dokumentation heraf”.
https://aeldreweb.odder.dk/media/19675/d727-2020-129784-procedure-retningslinjer-vedmist%c3%a6nkt-coronavirus-samt-dokumentation-heraf-23000293020288143026299333.pdf

Forholdsregler hos personer uden COVID-19 symptomer:
Afstand, håndhygiejne, brug af værnemidler er de vigtigste tiltag til, at hindre smitte fra
personer uden symptomer.
Håndhygiejne:
 Udfør korrekt håndhygiejne før og efter kontakt med alle borgere.
Afstand:
 Planlæg opgaver så alle borgere så vidt muligt håndteres på afstand (1 - 2 meter).
- Guide borgeren til at udføre opgaven på afstand, hvis det er muligt.
Værnemidler:
 Der anvendes mundbind eller visir, ved ophold i rum med adgang for offentligheden
med liggeledes i borgerens bolig. (Gældende for personale)
Opbevaring af værnemidler
 Når du ikke anvender visiret/sikkerhedsbrillerne, pakkes det i en tillukket pose og
placeres i dit personaleskab.


Mundbind er til engangsbrug og kasseres efter brug.
* Samme mundbind kan beholdes på og anvendes i flere situationer med tæt kontakt.
Fx kan du beholde samme maske på, ved hjælp til flere beboere, såfremt den skiftes,
hvis den ikke længere er tør, ren og intakt. Fx i forbindelse med fælles spisning eller
aktiviteter.

Rengøring flergangs visir / sikkerhedsbriller:
Efter hver brug rengøres visiret / sikkerhedsbrillerne:
 Husk håndhygiejne før og efter rengøring.
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Når din vagt slutter rengøres visiret/ sikkerhedsbrillerne grundig med vand og sæbe
og afsprittes efterfølgende. Visiret placeres herefter i en ren pose og er klar til næste
vagt.

Obs hvis dit visir eller sikkerhedsbriller er i stykker, ikke kan rengøres grundig eller plasten
er bliver uklar, kasseres visiret.
Andre tiltag:

Ansvarlig for
implementering af
proceduren er:
Referencer:



Hvis du har symptomer på COVID-19, skal du blive hjemme gå i selvisolation og
testes med en PCR-test. (Kontakt din leder)



Test for COVID-19, vaccinerede anbefaledes test 1 gang om ugen. Ikke vaccinerede
anbefaledes test 2 gange om ugen.



Hold afstand til andre i det offentlige rum, når det er muligt.



Fokus på rengøring af kontaktfalder som mange rører arbejdsstation fx, tablets,
telefoner, computere mm.

Ledelsen i Sundhed og Omsorg.
Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem mv. og i
hjemmeplejen, sundhedsstyrelsen vejledning 15. september 2021.
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-nycoronavirus-paa-plejehjem-mv-og-i-hjemmeplejen
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