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Opdateret information vedrørende brug af mundbind i ældresektoren

Kære alle. 

Det går heldigvis den rigtige vej med smittetallet her i Odder, og der ses et faldene smittetryk. 
Dette betyder, at vi nu kan lempe restriktionerne for brug af mundbind i arbejdstiden, og 
følgende gælder pr. dags dato d. 8/3-22 og for resten af marts måned:

For medarbejdere på plejecentre og Korttid:
- Brug af mundbind i arbejdstiden er ikke længere et fast krav. 

Dette gælder både i fællesområderne samt i borgers bolig.
- Lederne kan træffe en endelig beslutning om hvorvidt mundbind-kravet bør 

genindføres ved smitteudbrud.
- Hvis der er et igangværende test-rul, afgør den enkelte leder, hvorvidt medarbejderne 

fortsat skal bruge mundbind alt efter de lokale forhold på afsnittet/afdelingen. 
- Sociale aktiviteter kan genoptages på de enkelte plejecentre.

For pårørende/besøgende:
- Ikke længere krav om brug af mundbind ved besøg på Plejehjem og Korttid m.m.
- En fortsat opfordring om at lade sig teste (selvtest) inden besøg. Selvtest kan stadigvæk 

udleveres på plejecentrene og Korttid ved forespørgsel til personalet. 
- Må gerne opholde sig på fællesarealer. 

For medarbejdere i Sygeplejen, Hjemmepleje, på Daghjem og Træningscenter: 
- Som udgangspunkt anvendes ikke længere mundbind/visir, men i tætte pleje-

situationer/træningssituationer indenfor 1 meters afstand benyttes stadigvæk 
mundbind/visir for at beskytte de ældre borgere.

Vi minder om følgende regel fra Sundhedsstyrelsen, som fortsat gælder: 

”Det anbefales at bære mundbind type II i 3 døgn efter ophævelse af selvisolation for smittede 
medarbejdere, der vender tilbage til arbejde. Det gælder i hele arbejdstiden og ikke kun i tætte 
plejesituationer.
Samme regel om mundbind i 3 dage er gældende for de medarbejdere, som venter på negativt 
PCR-svar på dag 3, hvis man har en smittet hustandskontakt”.
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Regionen fastholder samme testkapacitet marts måned ud. 

Ifølge myndighederne har der den sidste tid været en overdødelighed blandt den ældste del af 
befolkningen samtidig med, at der ses et fald i antallet af test af personale i ældreplejen. 
Mange medarbejdere har været smittet og er dermed undtaget test i en periode på 60 dage, 
men vi opfordrer til, at medarbejdere fortsat lader sig PCR-teste 1-2 gange ugentligt alt efter 
vaccinationsstatus for dem, som endnu ikke har været smittede, eller hvor det er længere tid 
siden end 60 dage. 

Der kommer også et brev ud til de pårørende med opdateret information. 

Fortsat god dag og tak for et godt samarbejde. 

Med venlig hilsen

Mette Overballe, Borgerforløb
Sundhedsfaglig konsulent


	input.docx

