Køreplan ved påvist eller mistænkt COVID-19
Sæt kryds

Igangsæt følgende
1. Informer beboer om at han/hun skal isoleres
2. Hent isolationskassen og klargør isolationshjælpemidlerne og ophæng
skilte på ydersiden af døren
3. Informer leder, kollegaer og evt. pårørende
4. Dokumenter i Nexus
 Sundhedsfagligt notat
 Registrer ”Smitterisiko” (se vedhæftede bilag ”Registrering af smitte
med COVID-19”)
 Test ved mistanke om smitte
 Bestil tid til PCR test hurtigst muligt
o Ring til Region Hovedstaden på tlf.nr 3866 0000 fra mandag til
lørdag
5. Indberet en UTH

1) Isolation defineres som
 at beboer ikke må forlade sin lejlighed eller opholde sig i fællesarealerne.
 der er hygiejniske forholdsregler, som personalet skal tage i kontakten med beboer og lejlighed
Ved positivt testsvar
 Beboer isoleres
 Følg de gældende regler udstedt af Sundhedsstyrelsen for positivt COVID-19 svar
Ved mistanke om COVID-19 og betydelige symptomer:
Beboer skal gå i isolation og PCR testes hurtigst muligt
 Ved negativt svar, ophøres selvisolation
 Ved positivt svar, fortsat isolationsregime
Følg de gældende regler udstedt af Sundhedsstyrelsen ved symptomer på og mistanke om COVID19
Følg ”Instruks for pleje af borgere med mistænkt eller påvist Covid-19”, som kan findes på bostedets
hjemmeside, under ”Sundhedsfaglige Instrukser”
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2) Værnemidler
Ved både påvist og mistanke om COVID-19, skal der anvendes fuld værnemidler.
 Isolationskassen skal placeres ude foran lejligheden og skilte skal hænges op.
 Stor affaldspose og håndsprit placeres inde i lejligheden – da kittel skal tages af inde i
lejligheden
 Lille affaldspose/spand uden for lejligheden til masker
Følg ”Instruks for brug af værnemidler under Corona-pandemien (fx pleje/rengøring/træningsituationer)”, som kan findes på bostedets hjemmeside, under ”Sundhedsfaglige Instrukser”

3) Videreformidling
 Morten Ulrik tlf. 7216 5050
eller
Martin Hornemann tlf. 7216 4170 informeres telefonisk
 Kollegaer der er på arbejde informeres
 Pårørende informeres, såfremt dette er relevant
OBS der skal gives samtykke af beboeren hertil, hvilket skal dokumenteres i Nexus

4) Dokumentation
 Skriv et sundhedsfagligt notat, der indeholder information om påvist COVID-19 test og
beboerens tilstand og symptomer.
 Registrer at beboeren er smittet under ”Cave, Allergi, Smittefare og vaccination” – vælg
”smittrisiko” og vælg VOCID-19.
Se vedhæftede bilag
5) Bestil PCR test
 Ring til Region Hovedstaden på tlf.nr 3866 0000 fra mandag til lørdag
6) Såfremt beboer er påvist positiv med COVID-19, skal der indberettes en UTH på
https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public
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