CSU, 4. november 2020

Til Kriseledelsen
Advarsler til ansatte vha. Covid Smittestop-appen – procedure for stillingtagen til hjemsendelse
Formålet med Smittestop-appen er at orientere personer, man typisk ikke kender, men har været i
nærheden af, hvis man er blevet smittet med Covid-19/ at man selv bliver orienteret, hvis man har været i
nærheden af en der er blevet smittet.
Brugere af app’en, som opfylder følgende kriterier, vil modtage en smittenotifikation hvis:
• Kontakten varede i mere end ca. 15 minutter
• Afstanden var mindre en 1 meter
• Kontakten var i det tidsrum, hvor den smittede person forventes at være smitsom, dvs. inden for 2 dage
før og indtil 8 dage efter, at symptomerne startede eller at personen blev testet positiv.
Den eneste oplysning den ansatte modtager er en dato - tid eller sted oplyses ikke. Hvis advarslen kommer i
relation til arbejde på hospitalet eller transport, vil de nye maskekrav medføre at den ansatte ikke bør
betragtes som nær kontakt.
Hvis smittenotifikationen imidlertid stammer fra en social begivenhed udenfor hospitalet, hvor der ikke er
brugt værnemidler, kan der være grundlag for at beslutte at den ansatte er nær kontakt til den smittede.
Der er således behov for at personalelederen sammen med den ansatte søger at udrede, på hvilket
grundlag advarslen er sendt.
TaskForce for Infektionshygiejne foreslår følgende procedure for asymptomatiske ansatte:
Ikke nær kontakt
• Hvis det vurderes at smittenotifikationen har relation til arbejdet på hospitalet eller offentlig transport, vil
den ansatte ikke blive betragtet som nær kontakt pga. de nye maskekrav o Den ansatte kan fortsat møde
på arbejde, men skal testes samme dag, dag 4 og dag 6.
Mulig nær kontakt
• Hvis det vurderes at smittenotifikationen stammer fra en social begivenhed udenfor hospitalet, som den
ansatte har deltaget i, afklarer leder og ansat om den ansatte skal betragtes som nær kontakt: o Hvis nær
kontakt skal den ansatte hjemsendes i selvisolation. Der testes samme dag, dag 4 og dag 6. Hvis test dag 4
er negativ, kan den ansatte møde på arbejde igen, men skal stadig testes dag 6.

Bemærk endvidere at hospitalsansatte, som bærer deres telefon i lommen, vil modtage
smittenotifikationer ved arbejde med covid-19 positive patienter, såfremt patienterne også har downloadet
Smittestop-app’en.
Personalet opfordres til at slå Bluetooth fra, når de er på arbejde, eller underlade at have telefonen på sig i
arbejdstiden.

