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Innhent så mye informasjon som mulig om eksponering for smitte over telefon ift. evt. ny beboer og evt.
pårørende før vi besvarer henvendelse om kjøp av plass.
Fullvaksinerte beboere trenger ikke å bli testet eller være i karantene, mm. de er definert som
nærkontakt.
Nye beboere som ikke er vaksinerte anbefales å holde seg på eget rom i karantene frem til negativt svar på
test foreligger og lagspillere skal forholde seg til basale smittevernrutiner.
Karantene vil bestå av;
- beboer kan helst ikke bevege seg ut fra rommet.
- beboer anbefales å få servert alle måltider på eget rom.
- beboer anbefales ikke å motta besøk i denne perioden.
- lagspillere forholder seg til basale smittevernsrutiner
Beboer testes ved ankomst, når prøvesvar foreligger kan karantenen oppheves ved negativt svar. Dette
krever at personalet er ekstra observant iht symptomer i disse dagene og dagene i etterkant.
Bruk av tvang: Det er ikke anledning til å teste asymptomatiske beboere ved bruk av tvang. Karantene kan
ikke pålegges asymptomatiske beboere eller beboere som ikke er definert som nærkontakter ved bruk av
tvang.
Ved symptomer på smitte; forkjølelsessymptomer, tungpust/kortpust, feber eller andre uklare symptomer,
skal beboer isoleres. Sykehjemslege henviser til testing av epidemisk sykdom/virus.
Isolasjon vil bestå av;
- beboer kan ikke bevege seg ut fra eget rom.
- beboer får servert alle måltider på eget rom.
- beboer kan ikke motta besøk i denne perioden.
- personal ikler seg beskyttelsesutstyr (smittefrakk, hansker, munnbind, briller og skoovertrekk) ved opphold
på beboers rom

Kompetanse
Det må sikres at ansatte har grunnleggende ferdigheter i basale smitteverntiltak og smitteverntiltak iht.
isolasjon og nødvendig kunnskap om bruk av beskyttelsesutstyr.
Hjemmel
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
Referanser
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/
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