
Instruks vedr. håndtering af COVID-19, Synscenter Refsnæs til 

medarbejdere i botilbuddene 

Instruksen er udarbejdet jf. Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, 

bosteder og andre institutioner fra SST af 09.juli 2020, vers. 5. 

 

1 
 

Indholdsfortegnelse 
Formål med instruks .......................................................................................................................................... 2 

Generelle forholdsregler mod smittespredning: ......................................................................................... 2 

Hvilke symptomer bør give mistanke om COVID-19? ................................................................................. 2 

Hvornår må du ikke gå på arbejde .................................................................................................................... 3 

Testforløbet for borgere og medarbejdere med symptomer på COVID-19, eller som har været i nær kontakt 

med en smittet person: ..................................................................................................................................... 3 

Muligheden for at medarbejdere nu selv kan visitere til test ved milde symptomer: ...................................... 4 

Retningslinjer i arbejdet på botilbuddet: .......................................................................................................... 4 

Vejledning til arbejde på botilbuddet, du skal så vidt muligt følge nedenstående ................................... 4 

Når du er sammen med borgere på botilbuddet, skal du så vidt muligt følge nedenstående: ................. 4 

Hvad må borgerne deltage i: ........................................................................................................................ 4 

Køkkenarbejde: ............................................................................................................................................. 5 

Hjemrejser: .................................................................................................................................................... 5 

Kørsel i busserne: .......................................................................................................................................... 5 

Besøgsrestriktioner på botilbuddene ................................................................................................................ 6 

Håndtering af test af borgere og personale ved mistanke om COVID-19 ......................................................... 7 

Henvisning af medarbejdere i til test for COVID 19..................................................................................... 7 

Håndtering af borger ved mistanke om eller bekræftet COVID-19: ........................................................... 7 

Håndtering og test af borger ved mistanke om eller bekræftet COVID-19 ................................................ 8 

Håndtering og test af nye borgere Ved modtagelse af nye borgere, skal der så vidt muligt foreligge en 

negativ COVID-19 test inden indflytningsdato. ................................................................................................. 8 

Isolation: Stausgaard eller isolation på eget værelse ........................................................................................ 9 

Isolation på Stausgaard: ............................................................................................................................... 9 

Isolation på eget værelse: Såfremt borgeren skal isoleres på eget værelse, gøres følgende: ..................... 9 

Isolation af smittede borgere og afskærmning af raske borgere på samme afdeling .................................... 10 

Genoplivning ved hjertestop hos borger med COVID-19 smitte:.............................................................. 10 

Værnemidler: ................................................................................................................................................... 11 

Korrekt brug af værnemidler, for at undgå smittespredning .................................................................... 11 

Korrekt brug af værnemidler, ved mistanke om smitte, eller påvist COVID-19 ....................................... 12 

Sundhedsfaglig råd og sparring fra kompetenceperson i spørgsmål vedr. COVID-19 .................................... 13 



Instruks vedr. håndtering af COVID-19, Synscenter Refsnæs til 

medarbejdere i botilbuddene 

Instruksen er udarbejdet jf. Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, 

bosteder og andre institutioner fra SST af 09.juli 2020, vers. 5. 

 

2 
 

Retningslinje for Region Sjælland vedrørende private rejser til udlandet i 2020, COVID-19 .......................... 13 

 

 

Formål med instruks 
Formålet med denne instruks og samt vedhæftede materiale er at mindske risikoen for smittespredning af 
COVID 19. 
Fremsendte materiale, er også tilgængeligt på alle botilbud på personalekontorerne i den fysiske mappe ” 
Undgå smittespredning” samt på o-drevet under ”Boområderne under Corona instruks” 
 
COVID-19 har ændret alles hverdag og stiller særligt krav til medarbejdere i kritiske funktioner. 
Den tætte fysiske kontakt med beboerne udgør en særlig risiko for smitte og kræver et højt fokus på 
hygiejne, værnemidler, rengøring m.m. 
Denne instruks er til brug for ALLE der arbejder i botilbud på Synscenter Refsnæs og skal følges af alle 
medarbejdere således at både medarbejder og borger sikrest bedst muligt mod smitte. 
 
Yderligere Informationskilder vedr. COVID-19: 
 

 Findes på Synscenter Refsnæs intranet link – altid opdateret: 
http://intra.regionsjaelland.dk/social/synscenter%20refsn%C3%A6s/Sider/default.aspx 
 

 Spørg din nærmeste leder og eller kollega hvis du er i tvivl om noget 

 

Generelle forholdsregler mod smittespredning:  

Smitte sker via dråber fra luftvejene ved fx hoste/nys og fra forurenede overflader.  
Korrekt håndhygiejne, rengøring og så vidt muligt at holde 1-2 meters afstand er de vigtigste 
midler til at forebygge smitte ved håndtering af alle patienter/borgere.  
Værnemidler, fx handsker og masker, er ikke i sig selv nok til at forebygge smitte. De skal bruges 

korrekt og i kombination med korrekt håndhygiejne, rengøring og afstand – ellers kan de give falsk 

tryghed og selv udgøre en smitterisiko. 

 

Hvilke symptomer bør give mistanke om COVID-19?  

Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed samt tab af smags- og 
lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen. Ved progredierende forløb 
kan tilkomme åndenød, herunder hurtig vejrtrækning. Stoppet næse eller løbenæse, uden andre 
symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt at symptomerne skyldes 
COVID-19, uden at det kan udelukkes.  

http://intra.regionsjaelland.dk/social/synscenter%20refsn%C3%A6s/Sider/default.aspx
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Klart snot er ikke et symptom på COVID-19. 
 
 

Hvornår må du ikke gå på arbejde 
Såfremt du oplever symptomer ud fra ovenstående beskrivelse, skal du blive hjemme. Du skal 
være symptomfri i mindst 48 timer, før du må møde på arbejde igen.  
Efter aftale med afdelingsleder, kan der iværksættes test ved mistanke om COVID-19.  

Hvis du testes positiv for COVID 19 må du ikke møde på arbejde.  

Yderligere information: Kontakt nærmeste leder, læs gerne ”Smittesporing af nær kontakt”  
(se Bilag: COVID-19 Smitteopsporing af nære kontakter) 
Ved tvivl kan Corona hotline også kontaktes: 70 20 02 33 

  

Testforløbet for borgere og medarbejdere med 

symptomer på COVID-19, eller som har været 

i nær kontakt med en smittet person: 

Er der konstateret smitte med COVID-19 hos en borger eller hos en medarbejder, der har deltaget 

i pleje og behandling på flere forskellige enheder på institutionen i 48 timer inden debut af 

symptomer (eller inden prøvetagning, hvis der ikke er symptomer), skal alle borgere i de 

pågældende enheder testes. Som udgangspunkt skal alle borgere testes umiddelbart efter 

konstateret smitte og testen gentages hver 7. dag, indtil der ikke er flere smittetilfælde. Borgeren 

skal kun isoleres, hvis vedkommende tetes positiv for smitte med COVID-19. Borgeren skal dermed 

ikke isoleres forud for testresultat.  

I tilfælde med øget risiko for smitte, dvs. hvor en borger defineres som nær kontakt til enten en 

borger eller personale med påvist COVID-19, skal de testes i henhold til Sundhedsstyrelsens 

retningslinje for smitteopsporing af nære kontakter. Det indebærer, at borgeren skal isoleres indtil 

første test, og anden test allerede foretages to dage efter den første test. Isolation opretholdes 

kun hvis borgeren tester positiv for ny COVID-19.  

Hvis første test er negativ ophører isolation, og borgeren testes som øvrige på institutionen 

gentaget hver 7. dag, indtil der ikke er flere smittede på institutionen. Hvis en af de efterfølgende 

tests er positiv isoleres borgeren igen. 
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Muligheden for at medarbejdere nu selv kan 

visitere til test ved milde symptomer: 

Ved symptomer skal medarbejderen opholde sig i eget hjem, indtil denne har været symptomfri i 

48 timer. Medarbejdere med lette luftvejssymptomer kan selvvisitere direkte til test efter aftale 

med personaleleder. Her henvises til regional retningslinje for testning på D4. 

Retningslinjer i arbejdet på botilbuddet:  

 

Vejledning til arbejde på botilbuddet, du skal så vidt muligt 

følge nedenstående  

 Sprit bord, tastatur og mus af når du skal bruge det og når du forlader pladsen 

 Hvis du bruger det sidste sprit/spritklud, sørg for at der fyldt op med det samme, så din kollega ikke 
kommer til at mangle det. 

 

Når du er sammen med borgere på botilbuddet, skal du så 

vidt muligt følge nedenstående: 

 Aktiviteter opdelt i mindre grupper hvor de er muligt at holde 1-2 meters afstand til 
hinanden 

 Måltider i mindre grupper, så i ikke sidder tæt sammen – mindst 1 meter i mellem næse til 
næse. 

 Vask og sprit spiseplads af efter brug 

 Brug værnemidler jf. skemaet senere i dokumentet.  

Hvad må borgerne deltage i: 

Alle aktiviteter bør inden udførelse vurderes individuelt og med hensyn til smitterisiko for: 

 Beboeren selv 

 Andre beboere 

 Medarbejdere 

 Andre mennesker – her skal vises samfundssind. F.eks. handles der til husene uden 

deltagelse af beboere – men hvis en beboer skal købe noget personligt kan beboeren og en 

ledsager følges ud og købe dette. 
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 Lægebesøg, frisør, tandlæge, fritidsaktiviteter aftales individuelt og i samarbejde med 
værge. Såfremt f.eks. tandlægen vil modtage borgeren aftales det med værge om besøget 
skal gennemføres.  

 

Køkkenarbejde: 

Beboerne må gerne deltage i køkkenarbejde – følg vejledning om god hygiejne, håndvask, afstand, 

arbejd gerne med siden til hinanden i stedet for ansigt til ansigt, m.m. Dvs. at beboerne kan 

genoptage sine opgaver i forbindelse med ADL/mål, såfremt de ikke udviser tegn på forkølelse 

m.m. – individuel vurdering i forhold til smitterisiko. 

 

Hjemrejser: 

- Hjemmebesøg: Der er lavet individuelle aftaler jf. retningslinje fra Sundhedsstyrelsen, med 
alle pårørende, beboere og kommunale sagsbehandlere vedr. hjemmebesøg – de fleste 
beboere tager nu hjem på weekend som før corona. Se Sensum under den enkelte beboer. 
 

- Der findes på alle botilbuddene lokale instrukser til hvad der skal gøres af praktiske ting når 
en beboer kommer hjem fra weekendbesøg, eller har haft besøg af pårørende. 
OBS: Disse instrukser er vejledende, og det kan ikke altid lade sig gennemføre med den 
gruppe borgere der bor på SR – der må ikke anvendes magt til gennemførelse. 

 

Kørsel i busserne: 

Der er lavet guideline til brug af bilerne. Disse ligger i bilerne og der er håndsprit og spritklude til 

aftørring efter brug. Husk at spritte bilen af efter guidelinen, så ved den næste bruger, at bilen 

altid er klar til brug. 

Guidelinen er som følger:  

Alle kontaktflader af sprittes efter brug (sæder, rat, håndtag m.m.) Der forefindes håndsprit og 

spritklude i bilerne. Husk at fylde op hvis du tager det sidste! 

 

Flipper:  

Op til 6 personer fordelt således:  

2 foran 
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2 i midten 

2 bagerst 

 

Blå lift:  

Op til 6 personer fordelt således:  

2 foran 

2 i midten  

2 bagest 

 

Besøgsrestriktioner på botilbuddene 
Styrelsen for patientsikkerhed har udstedt påbud om at udstede midlertidige restriktioner for 

besøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejecentre samt Sociale Tilbud, der er 

beliggende i kommunerne Bornholm, Kalundborg, Lejre og Odder - , da det af styrelsen 

vurderes at være nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussyg-

dom/Covid-19   
 

Det medfører dermed en skærpelse ift. de tidligere udmeldte besøgsrestriktioner på vores botilbud, da det 

er beliggende i Kalundborg Kommune.  

Det betyder at der fra d.d. ikke må være besøg indendørs på botilbuddene.  

Besøg kan dermed foregå udendørs.  

 

Reglerne om besøgsrestriktioner på sociale tilbud i Bornholms, Kalundborg, Lejre og Odder kommuner vil 

blive ophævet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når restriktionerne ikke længere vurderes 

nødvendige. 

http://socialtilsynost.dk/media/27580937/orienteringsskrivelse-om-generelle-midlertidige-

besoegsrestriktioner.pdf  

 

 

 

 

http://socialtilsynost.dk/media/27580937/orienteringsskrivelse-om-generelle-midlertidige-besoegsrestriktioner.pdf
http://socialtilsynost.dk/media/27580937/orienteringsskrivelse-om-generelle-midlertidige-besoegsrestriktioner.pdf
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Håndtering af test af borgere og personale ved mistanke om 
COVID-19 
Ved konstateret smitte/positive test hos borger/personale sikrer ledelsen proceduren jf. stk 6 i 
”Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre 
institutioner fra SST af 20.maj 2020”.  
 
Link: 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID-19-
paa-plejecentre-bosteder 
 
Medarbejderen kontakter som beskrevet ovenfor nærmeste leder og sikrer: 
 
1. Hvis det drejer sig om en borger, skal denne isoleres, og observerer borgerens tilstand.  

2. Hvis det drejer sig om en medarbejder med positiv test, må vedkommende ikke møde på 
arbejde.  
 
 

Henvisning af medarbejdere i til test for COVID 19 

Medarbejdere i indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet kan selvvisiteres direkte til 

test for SARS-CoV-2 i en regional COVID-19-klinik efter aftale med personaleleder eller dennes 

overordnede. Lederen udfylder nedenstående skema (link) 

Medarbejderen tager efterfølgende kontakt til en regional COVID-19-vurderingsenhed mhp. tid til 

diagnostisk test. Svaret på testen tilgår efterfølgende medarbejderen. Hvis testen er negativ for 

SARS-CoV-2, kan medarbejderen vende tilbage til arbejde. Hvis testen er positiv for SARS-CoV-2, 

skal den ansatte fortsætte i selvisolation indtil 48 timer efter symptomophør 

Henvisningsskema til medarbejdere 

http://d4.regsj.intern/D4Doc/book/RSJDdokument.asp?DokID=627555   

 

Håndtering af borger ved mistanke om eller bekræftet 

COVID-19: 

Hvis der opstår mistanke om, at en borger er smittet kontaktes nærmeste leder straks og videre 

forløb aftales – samtidig påbegyndes iværksættelse af nedenstående  

Ledelsen giver besked til rette vedkomne i Region Sjælland, Socialområdet. 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID-19-paa-plejecentre-bosteder
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID-19-paa-plejecentre-bosteder
http://d4.regsj.intern/D4Doc/book/RSJDdokument.asp?DokID=627555


Instruks vedr. håndtering af COVID-19, Synscenter Refsnæs til 

medarbejdere i botilbuddene 

Instruksen er udarbejdet jf. Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, 

bosteder og andre institutioner fra SST af 09.juli 2020, vers. 5. 

 

8 
 

Afdelingsleder Tine Poulsen   mobil 24677698 
Afdelingsleder Camilla Gabs   mobil 93577642  

Såfremt nærmeste leder ikke er tilgængelig kontaktes ledelsen i følgende rækkefølge: 

Områdeleder Susanne Johansen   mobil 30459563 
Områdeleder Berit Houmølle  mobil 60621115 
Områdeleder Dorthe Mechernsee   mobil 40330523 
Centerleder Kenn Steen Andersen   mobil 51231224 

 
Medarbejderne skal observere borgerens tilstand. Ved behov for tæt kontakt skal personalet 
anvende værnemidler som det fremgår senere i dokumentet. 
 

 

Håndtering og test af borger ved mistanke om eller bekræftet 

COVID-19 

 
1. Borgerens læge eller vagtlæge kontaktes. I aften- og nattetimer og weekend kontaktes 

lægevagten/1813.  

 

2. Observationer af symptomer drøftes med lægen. Lægen kan på det grundlag kontakte 
regionens udgående funktion med henblik på vurdering og test for COVID-19. Hvis 
borgeren har moderate eller svære symptomer vurderer lægen, om der er behov for 
indlæggelse på hospital.  

 
3. Personale fra den regionale udgående funktion tager ud til institutionen og vurderer og 

tester borgeren. Hvis andre borgere eller medarbejdere udviser symptomer, bør disse også 
testes. 

 

Håndtering og test af nye borgere 
Ved modtagelse af nye borgere, skal der så vidt muligt foreligge en negativ COVID-19 test inden 
indflytningsdato.  
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Isolation: 

Stausgaard eller isolation på eget værelse 

Isolationskasser findes frem – står på personalekontor på alle botilbud og personalekontor på 
Stausgård! 
 

Isolation på Stausgaard:  

 

Såfremt en borger oplever symptomer på COVID-19 er det en ledelsesbeslutning i samråd med 
egen læge, hvorvidt borgeren skal isoleres i eget værelse eller rykkes til Stausgård. 
Såfremt borgeren skal isoleres på Stausgård, gøres følgende: 
 

1) Tildel værelse til beboeren 

2) Påsæt isolationsskilt på døren til værelset (ligger i coronamappen i isolationskassen) 

3) Påsæt isolationsskilt på andre døre og yderdøre, hvis beboer opholder sig i flere rum 

4) Lav et rullebord klar udenfor værelset med isolationskasse 

5) Opmærksomhed på korrekt på- og aftagning af værnemidler (se Dokument om korrekt på- 

og aftagning af værnemidler i mappen) 

6) Sørg for at have en skraldespand stående tæt på døren til brugte værnemidler 

7) Håndtering af vasketøj – store affaldsposer på værelset (ligger i isolationskassen) 

8) Rekvirere en kollega til at komme med tøj, mad, medicin, legetøj osv. til beboer 

9) Sørg for at der altid er fyldt op med værnemidler til den næste der skal bruges (kontakt 

Administration & Service- se tlf. liste i mappen) 

10) Se i øvrigt dokumenter i coronamappen på hvert personale kontor på botilbuddene og på 

Stausgård 

 

Isolation på eget værelse: 
Såfremt borgeren skal isoleres på eget værelse, gøres følgende: 
 

1) Find isolationskassen frem med værnemidler og dokumenter 

2) Hent FFP2 maske i isolationskasse på Stausgaard. (FFP2 maske anvendes hvis der skal gives 

hjertemassage) 

3) Påsæt isolationsskilt på værelsesdør (ligger i coronamappen) 

4) Opmærksomhed på korrekt på- og aftagning af værnemidler (se instruks i coronamappen) 

5) Sørg for at have en skraldespand stående tæt på døren til brugte værnemidler 

6) Håndtering af vasketøj – store affaldsposer på værelset (ligger i isolationskassen) 
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7) Sikre dig at du har alle nødvendige hjælpemidler, remedier og andet på værelset, så unødig 

gang ind og ud mindskes. 

8) Sørg for at der altid er fyldt op med værnemidler til den næste der skal bruge (kontakt 

serviceassistent eller Service) 

9) Se i øvrigt dokumenter i coronamappen 

 

 

 

Isolation af smittede borgere og afskærmning af raske borgere på samme afdeling 

 
Se ovenfor:  Isolation 

Se Corona mappe på botilbud ” Instruks til personale med plejeopgaver ved mistænkt eller påvist 

COVID-19 hos beboer” 

Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre 
institutioner, 8. april 2020 
 
I de situationer hvor borgeren ikke forstår nødvendigheden af at lade sig isolere (fx som følge af en 
kognitiv funktionsnedsættelse), er det vigtigt altid at forsøge at anvende socialfaglige og 
socialpædagogiske metoder til at motivere borgeren til dette. Det kan fx handle om, at én 
medarbejder er tilknyttet borgeren og kontinuerligt følger vedkommende og guider borgeren 
tilbage til det areal, som borgeren må opholde sig.  
Det pædagogiske arbejde skal ved overlap planlægges, således at hele personalegruppen har til 
ansvar at sørge for, at andre borgere ikke opsøger den isolerede borger på sit værelse.  
Det skal prioriteres at én medarbejder i videst muligt omfang kun er sammen med den 
pågældende borger der er isoleret, og at vedkommende strukturere arbejdet på en sådan måde, 
så det undgås at skulle ind og ud af værelset gentagne gange i løbet af dagen.  
Borgeren skal i isolationsperioden undgå at dele badeværelse med andre borgere. Ekstra 
rengøring iværksættes af afdelingsleder. Personalet som er på arbejde sikre øget afspritning af 
genstande som borgeren og personalet har været i kontakt med.  
 
 

Genoplivning ved hjertestop hos borger med COVID-19 

smitte:  

I forhold til hjertelungeredning skal Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger efterleves, og 
desuden skal du bruge din dømmekraft.  
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 Relevante værnemidler skal anvendes ved genoplivning af borger med mistænkt eller 
bekræftet COVID-19, inkl. brug af FFP2/FFP3-maske, handsker og over-trækskittel, evt. 
visir. (FFP2/FFP3-maske forefindes i isolationskassen på Stausgård. Kassen står på et 
rullebord ved rengøringsrummet på gangen i blå afdeling.) 

 

• Undersøg vejrtrækning ved at se efter normal vejrtrækning. For at mindske din risiko for 
smitte, skal du ikke skabe en fri luftvej og ikke placere dit hoved tæt på personens næse og 
mund for at lytte og føle vejrtrækningen eller skabe en fri luftvej.  

 

• Ring 1-1-2 eller få en kollega til det.  

 
• Få en kollega til at hente hjertestarter 

 

• Placer et stykke stof over personens mund og næse, før du giver hjertemassage og bruger 
en hjertestarter. Det kan være med til at mindske din risiko for smitte.  

 
• Fortsæt med hjertemassage til ambuancepersonale er fremme 

 

• Vask hænder grundigt med sæbe og vand eller desinficér dem med alkoholbaseret 
håndsprit efter at have givet hjertelungeredning. Bliv evt. testet for smittespredning ved at 
kontakte din læge eller den regionale vagtlægeordning.  

 
 
 

 

Værnemidler:  
 

Korrekt brug af værnemidler, for at undgå smittespredning 

 
Sådan skal du anvende værnemidler i det pædagogiske arbejde: 
 

Aktivitet Handsker Visir Mundbind Forklæde Forklæde med 
ærmer 

Heldragt 

Spisning X X (Individuel 
vurdering, 
såfremt 
der er 
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risiko for 
spyt) 

Medicinadministrering 
(ophældning) 

X      

Medicinudlevering X X     

Bad og bleskift X X  X (Såfremt 
håndtering af 
situationen 
kræver ekstra 
beskyttelse af 
medarbejderens 
tøj) 

 

Tandbørstning X X (Individuel 
vurdering, 
såfremt 
der er 
risiko for 
spyt) 

X   

Tæt kontakt inden for 
1 meter 

X X (Individuel 
vurdering, 
såfremt 
der er 
risiko for 
spyt) 

   

 

Korrekt brug af værnemidler, ved mistanke om smitte, eller 

påvist COVID-19 

 

Aktivitet Handsker Visir Mundbind Forklæde Forklæde 
med 
ærmer 

Heldragt 

Spisning X X X   X 

Medicinadministrering 
(ophældning) 

X X X   X 

Medicinudlevering X X X   X 

Bad og bleskift X X X   X 

Tandbørstning X X X   X 

Tæt kontakt inden for 
1 meter 

X X X   X 
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Sundhedsfaglig råd og sparring fra kompetenceperson i 

spørgsmål vedr. COVID-19 

Synscenter Refsnæs følger de udsendte vejledninger fra Sundhedsstyrelsen  

Synscenter Refsnæs har etableret en COVID 19 gruppe bestående af: 

Sygeplejerske, Pædagogisk personale der er medicinansvarlige, SSA fra botilbuddene samt 

pædagog der er AMIR. 

Gruppen sparrer på tværs af de 4 botilbud, i samarbejde med afdelingsledere og områdeleder og 

arbejder med omsætning af vejledninger fra SST til alle relevante medarbejdere. 

Derudover inddrages relevante øvrige medarbejdere fra Socialafdelingen i Region Sjælland. 

 

 

Retningslinje for Region Sjælland vedrørende private rejser til 

udlandet i 2020, COVID-19  

Region Sjælland følger Udenrigsministeriets og Sundhedsstyrelsens vejledninger i forhold til 
rejser/ophold i udlandet.  
 
Region Sjælland forventer, at alle medarbejdere følger myndighedernes vejledninger og 
anbefalinger, og ikke foretager unødvendige rejser til risikoområder, som frarådes af 
myndighederne og kan medføre øget risiko for smitte af medarbejderen, patienter, pårørende, 
kollegaer samt samarbejdspartnere.  
Unødvendige rejser til risikoområder medfører ligeledes, at medarbejderen (for egen regning) skal 
blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Dette kan få store og uheldige konsekvenser for driften i 
sommerferieperioden og arbejdsplanlægningen for øvrige kollegaer, som så skal dække ind for en 
medarbejder, der har trodset myndighedernes anbefalinger.  
 
Orientering af leder om privat rejse til risikoområder  
Hvad medarbejdere foretager sig i fritiden, herunder ferie, er i udgangspunktet en privat sag.  
Imidlertid kan rejser til risikoområder som anført medføre øget risiko for smitte af medarbejderen, 
og dermed potentielt udsætte patienter, pårørende, kollegaer samt samarbejdspartnere for en 
unødig øget smitterisiko.  
Region Sjælland forventer, at medarbejdere som trodser myndighedernes vejledninger og 
anbefalinger og foretager privat rejse til risikoområde, af hensyn til drift og arbejdsplan-lægningen 
orienterer nærmeste leder om rejsen, såfremt der er mindre end 14 dage fra hjemkomst fra 
risikoområde til medarbejderen skal møde på arbejde.  
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Undlader en medarbejder at orientere nærmeste leder om rejser til risikoområder, kan det have 

ansættelsesretlige konsekvenser, såfremt medarbejderen derved udsætter patienter, pårørende, 

kollegaer samt samarbejdspartnere for risiko for smitte med COVID-19. 


