Corona tjekliste til virksomheder
Indhold:
1. Smittede og personer med symptomer
Er man mistænkt for at være smittet, sidestilles man med en person, der er bekræftet
smittet. Man skal derfor isoleres ligesom personer, der er bekræftet smittet.
2. Nære kontakter – isolering og test
3. Øvrige kontakter, generel information og eksempler på forebyggelse
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Smittede og personer med symptomer
- Tjekliste i prioriteret rækkefølge

1.1 Isoler den/de smittede personer hurtigst muligt






Flere smittede kan godt være isoleret på samme sted
Den/de smittede skal blive i boligen (må dog godt komme uden for tæt på boligen)
Smittede kan isoleres i deres eget hjem – men isoleret fra resten af familien
Vandrende arbejdskraft skal isoleres her i Danmark – må ikke rejse til andre lande
Har I behov for lokaliteter til at isolere personer i, kan vi hjælpe jer med dette uden
beregning. I skal kontakte:
”Kom Godt Hjem” teamet i hverdage indtil kl 16 på tlf: 79 75 58 20
Akutteamet uden for åbningstiderne i ”Kom Godt Hjem” teamet på tlf: 24 96 20 19

1.2 Kontakt nu Styrelsen for Patient sikkerhed (STPS)



Ring til STPS på tlf: 70 20 02 66 og oplys at der er smittede personer på din
virksomhed
Styrelsen kan også give dig generel sparring og vejlede om evt. nødvendigt
produktionsstop

1.3 Vejled de isolerede personer





Informer om rengøring og hygiejne af boligen (hold fokus på kontaktpunkter som
stikkontakt, dørhåndtag, kaffekande, og andre overflader)
Udlever vejledning på relevant sprog vedr. Corona forebyggelse Se vejledninger på
forskellige sprog via dette link.
Fastlæg plan for levering af mad og fornødenheder til den/de isolerede personer
Hvis en person virker meget syg, så tag dit lokale lægehus med på råd for vurdering af
sagen, hvis STPS ikke allerede har givet dig klare svar

1.4 Bestil Corona test



Som udgangspunkt anbefaler vi, at man bestiller tid til test ved en af regionens
testcentre via siden www.coronaprover.dk
Udenlandsk arbejdskraft uden dansk cpr. nr. kan også testes på disse testcentre, men
du bedes hjælpe dem med at bestille tid





Til din information tilbyder Falck at rykke ud til virksomheder mod betaling for at
gennemføre en vejledende test af dine medarbejdere. MEN – vi anbefaler klart, at
smittede og ”nære kontakter” altid bliver testet på de regionale testcentre
I særlige tilfælde sender regionen testbusser ud til enkeltlokationer i samråd med STPS.
Der er vedtaget en ny lov, som giver dig lovhjemmel til at forlange, at dine
medarbejdere får foretaget en Coronatest. Læs mere på Beskæftigelsesministeriets
hjemmeside.

1.5 Sørg for transport til testcenter




Du bedes sikre, at medarbejderen kommer til testcentret til aftalt tid og bliver testet
Medarbejderen må ikke bruge offentlig transport.
Sørg for, at køretøjer, som har transporteret smittede personer bliver forsvarligt
rengjort med vand og sæbe eller sprit efter kørsel (kontaktflader)

1.6 Isolationsanbefalinger





Ved modtaget positiv test uden symptomer – isoleres personen i 7 dage
Ved modtaget positiv test med symptomer – isoleres personen indtil denne har været
symptomfri i 48 timer, herefter kan isolationen ophæves.
Efter isolation skal man ikke skal testes igen, da testen vil vise positivt svar i op til 8
uger efter man har været smittet.
Lav en liste – fx excelark - over smittede personer og skab overblik over sagsforløbet
for hver person, så I ved, hvornår de igen kan møde på arbejde (Input til liste: Navn,
dato for smitte/isolation, datoer for test (evt praktik herom), sted for isolation, aftaler
om mad og andet praktik. Hvis I kører skiftehold eller lign. kan det evt. også noteres,
hvilket hold medarbejderen er på/hvilke kollegaer pågældende er gruppe med)

2. Nære kontakter – isolering og test
- Tjekliste i prioriteret rækkefølge

2.1 Find ”nære kontakter” til de smittede og isoler dem
Nære kontakter til de smittede skal findes, isoleres og testes for Corona.
Definition af nære kontakter:
 Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist coronavirus
 Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlige
sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus
 Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med
personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.
 Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der har
fået påvist ny coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for
smitte:
o Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
o Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
o Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning
Ovenstående sker fx når man
 Spiser sammen
 Arbejder sammen i samme team/hold

Ovenstående gælder i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede eller fra
testtidspunktet. Lav en liste over nære kontakter personer og skab overblik over
sagsforløbet for hver person, så I ved, hvornår de igen kan møde på arbejde (samme
koncept som de smittede – se pkt 1.6).

2.2 Isolations- og test anbefalinger for nære kontakter








Nærkontakter isoleres samme dag som den smittede
Er en person blevet kategoriseret som nær kontakt til en person smittet med COVID19, skal du bede personen kontakte Styrelsen for Patientsikkerheds coronaopsporing på
tlf. nr.: 32 32 05 11. Styrelsen opretter to test til COVID-19, hvorefter personen selv
skal lave den konkrete booking via coronaprover.dk eller Bookingsupport på tlf. nr. 78
42 42 42. Ved udenlandsk arbejdskraft bedes I hjælpe personen med denne opgave.
Dag 4 – første test. Er testen negativ kan man ophæve isolationen, men test 2 skal
stadig gennemføres. Er man positiv, skifter man til kategorien af smittede og reglerne
for denne gruppe. Der skal herefter opspores nærkontakter til denne person. (”Dag 4”
beregnes fra første kontakt med den smittede.)
Dag 6 – anden test. Er man positiv på dag 6, betragtes man som smittebærer og skifter
nu til kategorien af smittede og reglerne for denne gruppe. Der skal herefter opspores
nærkontakter til denne person. Er man negativ foretager man sig ikke mere.
SmitteStop appen anbefales alle at installere – også personer fra udlandet. Modtager
man oplysning på App’en om, at man er spottet som nær kontakt, skal man lade sig
teste.

3. Øvrige kontakter, generel information og eksempler på forebyggelse
3.1 Testanbefalinger for øvrige personer i virksomheden
 Hvis nære kontakter er opsporet og ”håndteret” efter anbefalingerne i afsnit 2 behøver
øvrige medarbejdere ikke gøre noget særligt.
3.2 VIGTIG viden om smitte og forebyggelse:
-

-

Smitten sidder på overflader i op til 48 timer
Rengør derfor smitte området inden ibrugtagning igen (vand og sæbe eller
andre overflade desinficerende midler anbefales. Spritprodukter bør indeholde
70-85% ethanol)
Alternativt - kom ikke i området i mindst 48 timer

3 afgørende forhold for forebyggelse:
Hold afstand
Hold god hygiejne
Sikre god rengøring
Anbefalinger til arbejdstilrettelæggelsen:
Organiserer arbejdet i grupper/bobler af maks. 10 personer
Sikre at personer i samme boble spiser sammen og ikke blander sig med
andre grupper.
Såfremt flere i gruppen er vandrende arbejdskraft, som gerne vil bo og være
sammen i fritiden, så sørg for, at personer fra samme gruppe bor sammen
Du kan finde flere informationer og let tilgængelig information om vores Corona support og
vejledninger vedr. Corona på Hedensted Erhvervs hjemmeside.

3.3 Eksempler på forebyggelse af smitte
Vil du se et eksempel på, hvordan Hedensted Kommune som arbejdsgiver har vejledt om Corona
forebyggelse så tag et kig i denne pdf vejledning.
Her har du nogle andre eksempler fra Sundhedsstyrelsens på forebyggelse af Corona.

Kilde:
”Forebyggelse af smittespredning med ny coronavirus i boliger for tilrejsende arbejdstagere”,
side 10. Dokumentet kan downloades på her.

