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Sådan forebygger Blæksprutten smittespredning
I HENHOLD TIL SUNDHEDSSTYRELSENS RETNINGSLINJER

Den første bølge af Corona er aftaget, og vi gør alle vores bedste til at vise godt samfundssind ved at holde 
afstand, hoste i ærmet og huske en god håndhygiejne. Men selvom Coronakrisen er aftaget, er det stadig 
vigtigt, at vi passer på hinanden. 

En stor del af Blækspruttens kunder er i risikogruppe. Vi gør alt, hvad der står i vores magt for at forebygge 
smittespredning og sørge for, at vores kunder føler sig trygge, når vi kommer i deres hjem for at hjælpe med 
pleje og praktiske gøremål.
  
Hvad gør vi, hvis en medarbejder får symptomer på Corona?
Vi har selvfølgelig stadig stort fokus på god håndhygiejne og mindskning af smittespredning, og vi holder 
os opdaterede på retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Det er for at være på forkant og undgå smitte, 
hvis det skulle ske, at en af vores medarbejdere får symptomer på Corona. Vi ønsker at passe bedst muligt 
på vores kunder, og derfor følger vi en klar procedure fra Sundhedsstyrelsen, hvis en medarbejder pludselig 
udviser symptomer.
 
Herunder kan du se de forskellige trin i proceduren vi følger, fra medarbejderen viser de første symptomer, til 
vi har svar på testen.

Vi leverer tryg pleje til vores kunder
Udover, at vi er opmærksomme på, at vores 
medarbejdere testes for Corona ved tegn på 

symptomer, bruger vi selvfølgelig værnemidler 
som mundbind, handsker og beskyttelsesdragt i 
arbejdssituationer, hvor Sundhedsstyrelsen an-
befaler det. Med de nævnte tiltag, kan vi fortsat 
sørge for tryg pleje og hjælp til vores kunder i en 

usikker tid. Du er selvfølgelig altid velkommen 
til at kontakte os på tlf. 7026 7272, hvis du eller 

dine pårørende har spørgsmål ifm Corona.

En medarbejder har 
symptomer på Corona, 
som f.eks. tør hoste og 
temperaturforhøjelse.

Medarbejderen testes 
hurtigst muligt ved den 
regionale Corona-klinik i 
Nordjylland

Medarbejderen går i 
selvisolation i eget hjem, 
mens der afventes svar 
på testen

Svar på Corona-test

Positivt svar: 
Selvisolationen fortsæt-
ter, og medarbejderen 
må først møde på arbej-
de igen 48 timer efter 
symptomerne er for-
svundet

Negativt svar: 
Medarbejderen må 
som vanligt indgå i den 
daglige vagtplan
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