
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Faktaark 
 

Rejsevejledning 

 

Rejsevejledning  

I kan læse mere om de aktuelle rejsevejledningerne for de enkelte lande her 

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejseraad-i-en-tid-med-covid19/  

 

Hvis man som medarbejder ansat i Silkeborg Kommune rejser til lande/områder i 

strid med Udenrigsministeriets anbefaling, så skal man gå i hjemmekarantæne 14 

dage efter hjemkomst. Hjemmekarantæne er som udgangspunkt uden løn, og 

medarbejderen skal derfor afvikle ferie, afspadsering eller lignende eller trækkes i 

løn.  

 

For børn i skoler og dagtilbud gælder, at de også skal blive hjemme i 14 dage efter 

hjemkomst. Børn i skoler tilbydes hjemmeundervisning.  

 
 

Hvornår skal man blive hjemme fra arbejde, dagtilbud og skole? 

• Man skal blive hjemme, hvis man får symptomer, se nedenstående oversigt 

• For praktiske forhold kan man betragtes som smittefri fra 48 timer efter 

symptomophør, fraset tab af smags- og lugtesans som kan persistere over en 

længere periode. Dette forhold gælder uanset sygdomsforløb 

 

Angående sygdom og symptomer hos børn i dagtilbud og skoler se retningslinje for 

håndtering af symptomer på sygdom. 

 

Forkølelse 

 Let feber 

 Snue 

 Tilstoppet næse 

 Hoste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influenza og COVID 19 

 Feber 

 Hovedpine 

 Løbende næse 

 Ondt i halsen 

 Tør hoste 

 Smerter i muskler 

og led 

 

COVID 19 

 Længere varighed - en 

almindelig 

sæsoninfluenza varer 

normalt ikke længere 

end 5 dage 

 Vejrtrækningsbesvær 

 Forværring af øvrige 

symptomer 

 

Symptomer ved mistanke om COVID-19 

Virussymptomer er tegn på coronavirus. 
Hvis borgeren hoster, ondt i halsen, feber, muskelsmerter og hovedpine og er svært 
forkølet (med store mængder snot) bør man mistænke COVID 19 og isolere borgeren og 
bruge relevante værnemidler ved tæt kontakt. 

9.september 2020 

Marie Louise Daugård  

Sundheds- og Omsorgsafdelingen 

MarieLouise.Daugaard@silkeborg.dk 

Søvej 3, 8600 Silkeborg 

Sagsnr.: EMN-2020-01396 

EAN nr.: 5798005639305 

 

Søvej 1 • 8600 Silkeborg 

Tlf.: 89 70 10 00 

www.silkeborg.dk 

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejseraad-i-en-tid-med-covid19/


 

 

 

 

Side 2 

 
Sundhedsstyrelsen har meldt ud at løbenæse med lidt klart sekret eller tæthed i næsen ikke 
er et symptom på COVID-19. 
 

Borger bekræftet positiv for COVID-19 men uden symptomer 

Hos borgere påvist positive for COVID-19 men uden symptomer benyttes værnemidler 

indtil 7 dage efter påvist COVID-19.  

 

Får borger symptomer i perioden af de 7 dage gælder det, at der bruges værnemidler 

indtil borger har været symptomfri i 48 timer. 

 

Medarbejder bekræftet positiv for COVID-19 men uden symptomer 

Hvis medarbejdere påvist positive for COVID-19 men uden symptomer, anbefales at 

isolere sig i 7 dage og holde ekstra godt øje med, om de udvikler symptomer.  

 

Hvis de i løbet af de 7 dage skulle få symptomer, som kan give mistanke om COVID-19, 

anses de som smittefri 48 timer efter, at de ikke længere har symptomer. 

 

Test af borgere med symptomer på COVID-19 

Borgere, med lette til moderate symptomer, på hospice, plejehjem, ældreboliger, 

bosteder og kommunale akut- og korttidspladser kan nu blive testet for mistanke om 

COVID 19. 

 

Borgeren isoleres og der anvendes overtrækskittel, maske og beskyttelsesbriller eller 

maske og visir for at beskytte mod stænk og sprøjt med organisk materiale ved direkte 

kontakt med borgeren (under 2 m).  

 

Hvis mere end 2 meters afstand anvendes der IKKE overtrækskittel, beskyttelsesbriller 

eller maske/Visir. 

 

Fremskudt podning for COVID-19 kan rekvireres via egen 

læge/vagtlæge/plejehjemslæge. Denne læge skal vurdere, hvorvidt der er behov 

for undersøgelse for COVID-19.  

  

Dvs. som kommunal sundhedspersonale, skal man kontakte borgerens egen læge, som 

vurderer, hvorvidt borgeren skal podes for COVID-19.  

 

Test af medarbejder med symptomer på COVID-19 

Medarbejdere med milde symptomer på sundheds-, ældre- og socialområdet, hvor der 

er tæt kontakt med borgere, kan af nærmeste leder, henvises direkte til test for COVID-

19 i en regional COVID-19-klinik. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man anvender 

mundbind i det offentlige rum i forbindelse med transport til/fra testen for at beskytte 

andre. 

 

Alle testede for COVID-19 med symptomer skal efter test forblive hjemme indtil der 

foreligger svar på deres test. 

 

Hospitalet sørger for at give besked om, hvornår og hvordan testen kan blive foretaget. 

Medarbejderen vil få besked om testresultatet via www.sundhed.dk indenfor ca. 24-48 

timer. 

http://www.sundhed.dk/


 

 

 

 

Side 3 

 

Se vejledning for test af medarbejdere 

 

MEDARBEJDEREN HAR SELV ANSVAR FOR AT FØLGE OP PÅ TESTSVAR. 

 

Test af medarbejdere og borgere som led i udbrudshåndtering på institution 

Ved konstatering af COVID-19 hos borger eller personale skal alle borgere på 

institutionen som udgangspunkt testes. Såfremt institutionen er inddelt i flere adskilte 

enheder, hvor der ikke er samkvem mellem borgere og personale på de forskellige 

enheder, er det dog kun alle borgere på den enhed, hvor der er et påvist tilfælde, der 

skal testes.   

 

Såfremt der påvises COVID-19 hos personale, der har deltaget i pleje og behandling på 

flere forskellige enheder i 48 timer inden debut af symptomer (eller inden prøvetagning, 

hvis der ikke er symptomer), skal alle borgere i de pågældende enheder testes 

 

Den samlede procedure med indsending af skemaer, rekvirering af test mv gentages 

hver syvende dag, til der ikke findes nye smittede. 

AMK tilrettelægger de daglige kørsler med COVID-testbilen, og lægger plejehjem og 

bosteder ind i turen, som det kan passe med de øvrige kørsler. 

COVID-testbilen kører ud i tidsrummet 8-18 alle ugens dage, også på helligdage. Ture 

til institutioner, der bestilles efter kl. 14:30 planlægges først til kørsel den følgende 

dag.  

Podning tilstræbes gennemført hurtigt muligt, og senest indenfor 36 timer. 

Personale i sundheds-, ældre- og socialsektoren, der ikke arbejder på plejecenter eller 

bosted, kan blive testet for COVID-19, såfremt de oplever symptomer herpå.  

Da det er raske borgere og medarbejdere, der i så fald testes, skal 

medarbejdere som vanligt møde ind på arbejde og de almindelige 

infektionshygiejniske retningslinjer overholdes. 

 

Se vejledning for test af alle borgere og medarbejdere på plejehjem, bosteder mv efter 

konstateret smitte med COVID-19. 

 

Smitteopsporing i fx hjemmepleje, skoler og dagtilbud 

I fx hjemmeplejen, skoler og dagtilbud gennemføres smitteopsporing, når en person 

testes positiv for COVID-19. 

 

For at undgå mulig smittespredning opfordres personer, der er testet positiv for COVID-

19, til at kontakte dem, som de har været i nær kontakt med, og informere dem om, at 

de skal kontakte egen læge, så de selv kan blive testet og at de skal isolere sig, indtil 

de har modtaget testsvaret. 

 

Nære kontakter skal testes to gange. 

 

Indtil svar på 1. test foreligger skal personen selvisolere sig. Er svaret 

negativt, må personen komme tilbage på arbejde, skole, dagtilbud etc. 

 



 

 

 

 

Side 4 

Hvis personen udvikler symptomer undervejs i selvisoleringen, skal personen blive 

hjemme indtil vedkommende har været symptomfri i 48 timer. 

 

I forhold til smitteopsporing i skoler og dagtilbud vil det være den lokale leder, der på 

baggrund af dialogen med de primære medarbejdere afgør, hvem af børnene i klassen 

eller gruppen, der er at betragte som nær kontakt. 

 

Isolationsafsnittet på Remstruplund 1. sal 

Der er etableret et isolationsafsnit på Remstruplund 1. sal til borgere, som har et 

plejebehov. Indtil videre kan isolationsafsnittet evt også bruges til borgere fra eget 

hjem, som af forskellige årsager ikke kan selvisolere sig eller forstå, hvordan de skal 

forholde sig i forhold til COVID-19. 

 

I almindelig dagtid mandag til fredag foregår visitation til isolationsafsnittet via 

Visitationen. Derudover vil visitationen foregå via akutteamet. 

 

Isolationstilbud til borgere i eget hjem eller turister uden plejebehov 

Pr 1.september 2020 er der tilbud om selvisolation i Silkeborg Kommune. Tilbuddet er 

gældende frem til 1.marts 2021 

 

Målgruppen for et isolationsophold udenfor hjemmet: 

• Bor sammen med mange mennesker i en bolig, hvor der ikke er nogen mulighed 

for at have sit eget værelse og derfor ikke kan holde tilstrækkelig afstand til de 

andre i husstanden (2 meter). 

• Bor sammen med en eller flere personer, som er i øget risiko for et alvorligt 

sygdomsforløb ved smitte med coronavirus, og som borgeren ikke kan holde 

sikker afstand til. 

• Bor sammen med voksne mennesker, som har svært ved at forstå og dermed 

følge anbefalingerne om, at borgeren skal være isoleret, fx på grund af demens 

eller andre kognitive funktionsnedsættelser. 

 

Isolationsopholdet foregår i Silkeborg Kommune.  

 

Borgeren må ikke forlade stedet, mens denne er i isolation og må heller ikke modtage 

besøg udefra. Der er mulighed for at købe mad. Det koster 150 kr. pr døgn for tre 

måltider i egenbetaling. Man kan også vælge, at få nogen til at komme med mad. Det 

skal dog ske efter aftale med personalet på stedet, og maden skal stilles uden for den 

isoleredes dør. 

 

Bemærk: Borger skal være testet positiv for coronavirus for at benytte denne mulighed, 

og skal først kontakte kommunen, når der er svar på  test. 

 

Borger skal selv kontakte kommunen ved at ringe: 

Hverdage mellem 08.00 – 15.00 på telefonnummer 3030 0270 

Hverdage mellem 15.00 - 08.00 og weekender på telefonnummer 2979 5540 

 

Brug af vikarer og afløsere 

Med henblik på at forebygge smittespredning skal der som udgangspunkt bruges faste 

vikarer og afløsere på plejecentre, midlertidige pladser, hjemmeplejen og 

hjemmesygeplejen. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke planlægges brug af 

eksternt vikarbureau, undtaget akutte situationer. 

 



 

 

 

 

Side 5 

Formålet er at forebygge smittespredning med COVID-19.  

 

Borgere med demens og COVID-19 

Mennesker med demenssygdomme har en øget risiko for virusinfektion, herunder 

COVID-19, fordi de lever med en sygdom i hjernen. Personer med demens er derfor 

særligt sårbare. De fleste personer med demens er over 65 år. På grund af en højere 

alder kan mange derfor også lide af andre sygdomme, som i den aktuelle situation let 

kan blive overset. Dette stiller særlige krav til de forskellige fagfolk, der har kontakt til 

mennesker med demens og som skal støtte dem til egenomsorg. 

 

I nedenstående links kan I finde gode råd. 

 

http://www.videnscenterfordemens.dk/om-os/demens-og-covid-19/til-fagpersoner-der-

besoeger-borgere-i-eget-hjem/ 

 

http://www.videnscenterfordemens.dk/om-os/demens-og-covid-19/til-fagpersoner-der-

arbejder-paa-plejecentre/ 

 

http://www.videnscenterfordemens.dk/om-os/demens-og-covid-19/samarbejde-med-

paaroerende/ 

 

Medarbejdere i øget risiko 

Anbefalinger for medarbejdere i øget risiko 

COVID-19 er en ny, men ikke grundlæggende anderledes smitsom sygdom. Som person 

i øget risiko bør man derfor følge de normale forholdsregler for infektioner som man 

plejer, eventuelt efter råd fra ens læge. Det betyder, at det man kunne før COVID-19 

epidemien, fx tage på arbejde og passe børnebørn, kan man også i vidt omfang gøre 

nu, når man følger nedenstående særlige forholdsregler. 

 

Hvis man før COVID-19 epidemien fulgte særlige forholdsregler efter råd fra sin læge, fx 

ved særlige tilstande med nedsat immunforsvar eller ved sygdomme som fx cystisk 

fibrose, skal man fortsat følge lægens råd. Der vil være få personer i øget risiko, som på 

baggrund af en individuel vurdering fra deres læge, skal tage mere vidtrækkende 

forholdsregler. 

 

Forholdsregler 

• Forebyg kontaktsmitte - sørg for ekstra god hygiejne 

• Forebyg dråbesmitte - hold afstand 

• Begræns situationer hvor du udsættes for smitte 

 

Ifølge Sundhedsstyrelsen er særligt sårbare grupper: 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at medarbejdere i de nedenstående kategorier undgår 

oplagt risiko for smitte, dvs. ikke håndterer borgere, der er mistænkt for eller smittet 

med COVID-19. 

 

Personer med høj alder 

Det er veldokumenteret, at følgende er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb: 

• personer over 70 år og særligt personer over 80 år 

• personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme 

 

 

 

http://www.videnscenterfordemens.dk/om-os/demens-og-covid-19/til-fagpersoner-der-besoeger-borgere-i-eget-hjem/
http://www.videnscenterfordemens.dk/om-os/demens-og-covid-19/til-fagpersoner-der-besoeger-borgere-i-eget-hjem/
http://www.videnscenterfordemens.dk/om-os/demens-og-covid-19/til-fagpersoner-der-arbejder-paa-plejecentre/
http://www.videnscenterfordemens.dk/om-os/demens-og-covid-19/til-fagpersoner-der-arbejder-paa-plejecentre/
http://www.videnscenterfordemens.dk/om-os/demens-og-covid-19/samarbejde-med-paaroerende/
http://www.videnscenterfordemens.dk/om-os/demens-og-covid-19/samarbejde-med-paaroerende/


 

 

 

 

Side 6 

Beboere i plejebolig 

Beboere i plejebolig vurderes at være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med 

COVID-19 baseret på kombinationen af høj alder, typisk en eller flere kroniske 

sygdomme og nedsat funktions- og aktivitetsniveau. 

 

Personer med overvægt 

Det er veldokumenteret at følgende er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb: 

• Personer med svær overvægt med BMI over 35 

• Personer med svær overvægt med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom 

 

Personer, hvor det må antages, der er en øget risiko for et alvorligt 

sygdomsforløb 

Betegnelsen personer i øget risiko dækker alle sygdomme og tilstande. 

 

Visse børn med kronisk sygdom 

 

Personer uden fast bopæl 

Personer, hvor der alene er tale om et forsigtighedsprincip 

Ud fra et hensyn til det ufødte barn, men også til den gravide, betragter 

Sundhedsstyrelsen gravide som en risikogruppe i forhold til COVID-19. 

 

Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal gravide 

medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektor samt gravide medarbejdere i 

dagtilbud 0-6 år fra graviditetsuge 28 have hjemmearbejdsplads uden udgående 

funktioner fra hjemmet. Såfremt hjemmearbejde ikke er muligt i den funktion eller ift. 

de opgaver, som den gravide medarbejder varetager, skal den gravide medarbejder 

fraværsmelde 

 

Generelle råd til reduktion af smitterisiko 

Det gælder for COVID-19, ligesom for andre smitsomme sygdomme, der er udbredt i 

samfundet, fx forkølelse og influenza, at det ikke er muligt helt at fjerne risikoen for 

smitte. Risikoen kan dog reduceres betydeligt ved at befolkningen følger 

Sundhedsstyrelsens generelle råd. Herved skabes et miljø, hvor også personer med 

øget risiko kan deltage, når de tager nedenstående særlige forholdsregler. 

 

Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd: 

• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 

• Host eller nys i dit ærme 

• Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt 

• Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen 

• Hold afstand og bed andre tage hensyn 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg mener, at jeg – eller samboende familie – er i øget 

risiko?   

  

Hvis du er i øget risiko, er det særligt vigtigt at du overholder alle de sundhedsfaglige 

råd om god håndhygiejne m.m., og at du holder så god afstand som muligt til andre 

mennesker.  

  

Du skal kontakte din leder, som sammen med dig vurderer, om det er nødvendigt og 

muligt at omplacere dig til et andet arbejdsområde med minimal kontakt til andre 

mennesker, eller om du evt. kan arbejde hjemmefra.  



 

 

 

 

Side 7 

  

Det er op til en lægefaglig vurdering, om du kan være fysisk til stede på 

arbejdspladsen. Du er derfor i givet fald forpligtet til at fremskaffe en erklæring fra egen 

læge. Eventuel udgift til lægeerklæringen afholdes af arbejdspladsen.  

  

I den situation, hvor en du efter en lægefaglig vurdering ikke må komme fysisk på din 

arbejdsplads, kan arbejdsgiver anmode om en mulighedserklæring, og gå i dialog med 

din læge om, hvilke opgaver du så kan varetage og hvorhenne. Hvis du ikke må komme 

på nogen arbejdspladser i kommunen, uanset hvilke opgaver der kan tilbydes, kan 

arbejdsgiver undersøge, om du meningsfuldt kan løse opgaver hjemmefra.  

  

Hvis dette heller ikke er muligt, skal du hjemsendes med fuld løn, og der er indført en 

midlertidig ret til dagpengerefusion fra 1. fraværsdag. Retten til dagpengerefusion 

udløber 31. december 2020. 

  

Hvis du selv vælger, ikke at møde ind på arbejdspladsen, selv om det efter lægens, 

sundhedsmyndighedernes og lederens vurdering, vil være sundhedsmæssigt forsvarligt, 

så vil du ikke få løn under fraværet. Det skal derfor aftales med lederen, at du i en 

kortere periode bevilges tjenestefri uden løn. Som alternativ hertil kan der aftales 

afvikling af tilgodehavende ferie eller afspadsering. 

 

Du kan se vejledning på SIKO under sundhedsberedskab 

 
 

Sundhedsberedskabet 

Alle ledere i Silkeborg Kommune kan bruge sundhedsberedskabet i kommunen til at få 

svar på deres spørgsmål om COVID-19. Dette kan ske via mail, som besvares på 

hverdage i tidsrummet kl 8-15. Skriv til Funktionspostkassen på 

sundhedsberedskab@silkeborg.dk.  

 

Arbejdsdragt 

Arbejdsdragten er personlig, herunder benyttet udetøj. Det betyder, at ingen 

medarbejdere deler tøj. 

  

Ansigtsvisir/briller/mundbind 

Ansigtsvisir/briller/mundbind skal bruges som tilsiget jf. retningslinje om Korrekt brug af 

værnemidler samt alternativer ved kritisk mangel af værnemidler. 

 

Længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt på under 2 meters afstand bør i videst muligt 

omfang enten undgås eller reduceres i tid og risiko. 

mailto:sundhedsberedskab@silkeborg.dk
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Se Sundhedsstyrelsens pjece Brug af mundbind. 

 

Centralt depot for værnemidler 

Der er oprettet et centralt depot for værnemidler på Mads Clausens vej 11.  

 

I forbindelse med bestilling af værnemidler skal man følge arbejdsgangen. Depotet har 

åbent mandag - torsdag Kl. 7-15, fredag kl. 7-14.  

  

Det er ikke længere muligt at oprette lokale bestillinger, alle værnemidler bestilles 

centralt via dette link: https://silkeborg.dk/Borger/Selvbetjening/Bestil-vaernemidler  

  

Ved en akut opgave kan depotet kontaktes frem til lukketid på tlf. 2475 2599, hvor det 

vil være muligt at få bragt værnemidler ud.  

 

Der er oprettet et nøddepot udenfor Hjælpemiddelcenterets åbningstid på Rødegård. 

Depotet indeholder et lille lager af overtrækskitler og masker med visir i det tilfælde, at 

man får en COVID-19 smittet borger aften/nat/weekend.  

 

Der er indgang til depotet fra hovedindgangen på Rødegård, hvorfra du guides videre til 

depotet. 

 

For Socialafdelingen er der oprettet 3 nøddepoter: 

- Akut Døgn, Psykiatriens hus, Falkevej 5, Silkeborg – 21157701 

- Frydenslund, Grønnegade 10, mødelokale 2, Silkeborg – 20213046 

- Bakkehuset, Fuglemosevej 13, 8620 Kjellerup - 89703553 

 

Førstkommende hverdag bestiller man via depotet på Mads Clausens Vej. 

 

På det centrale depot modtager de sprit i store dunke. Det er derfor besluttet, at brugte 

flasker skal afleveres til og genfyldes på depotet af depotmedarbejdere.                                                                            

 

Værnemidler bringes ud af medarbejdere fra Hjælpemiddelcenteret. 

 

 

https://silkeborg.dk/Borger/Selvbetjening/Bestil
https://silkeborg.dk/Borger/Selvbetjening/Bestil-vaernemidler
https://silkeborg.dk/Borger/Selvbetjening/Bestil-vaernemidler
https://silkeborg.dk/Borger/Selvbetjening/Bestil-vaernemidler

