
BEREDSKABSPLAN
COV ID-19
H v i s  e n  d e l t a g e r  f å r  C O V I D - 1 9
s y m p t o m e r  u n d e r  e n  u d d a n n e l s e

Feber
Tør hoste
Vejrtrækningsbesvær
Træthed
Tab af smags- og lugtesans
Muskelsmerter
Ondt i halsen

Kvalme og opkast
Diarré
Øjenkatar
Hovedpine

Personen får tildelt mundbind
Personen isoleres i et værelse, indtil personen bliver hentet eller selv tager hjem
Personer, som bringer personen ind på værelset, skal ligeledes iføre sig mundbind og spritte
grundigt af efterfølgende. 

Nedenfor er beskrevet, hvordan vi i Unge i Beredskabet forholder os, hvis en person på en
uddannelse får symptomer på COVID-19, hvad enten det drejer sig om en ung, frivillig eller
underviser Vi har derudover beskrevet symptomer på COVID-19.
 
De mest almindelige symptomer på COVID-19

Mindre hyppige symptomer på COVID-19

Hvis en person udviser symptomer på COVID-19
Hvis en person udviser symptomer under en uddannelse, der giver mistanke om COVID-19, gøres
følgende:

Vurdering af situationen
De ansvarlige voksne på uddannelsen vurderer og træffer beslutning i samarbejde med
underviserne, projektchef Maria Wiktoria Karolini og evt. akutvagten om, hvem der skal 
isoleres og sendes hjem samt om det vurderes, at undervisningen kan fortsætte eller 
bør stoppes og alle sendes hjem. Der skelnes mellem om personen har hyppige eller 
mindre hyppige symptomer på COVID-19.
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Hvis det er en ung: den unges forældre kontaktes med den samme, så den unge kan hentes
hurtigst muligt
Hvis det er en instruktør/frivillig: personen skal køre hjem hurtigst muligt
Projektchef for Unge i Beredskabet, Maria Wiktoria Karolini, skal kontaktes hurtigst muligt
efterfølgende på tlf.: 51 52 16 62

Den ansvarlige voksne ifører sig mundbind og gummihandsker før tilsyn
Køkkenpersonale stiller en bakke med mad foran isoleringsværelset, men ikke ind på værelset
Den ansvarlige voksne bærer maden ind
Den unge tilses løbende af ansvarlig voksen på afstand

Personer, som har delt værelse 
Personer, der har lavet gruppearbejde samme, hvor 1 meter afstandskravet ikke har været
muligt 
Personer, hvor der har været direkte fysisk kontakt

Den hjemsendte person skal testes for COVID-19 hurtigst muligt med en PCR test. Projektchef
for Unge i Beredskabet, Maria Wiktoria Karolini, skal kontaktes med svar på testen hurtigst
muligt på tlf.: 51 52 16 62 eller maria@uib.dk

Alle opfordres til at være opmærksomme på, om de selv får symptomer. Sker dette så skal
projektchef for Unge i Beredskabet, Maria Wiktoria Karolini, kontaktes hurtigst muligt 

Som udgangspunkt kan de andre deltagere fra uddannelsen fortsætte med 

Hvis personen skal sendes hjem

Tilsyn af den unge, indtil den unge bliver afhentet

Når personen kommer hjem
Personen med symptomer på COVID-19 bør isoleres i hjemmet, indtil 48 timer efter symptomerne
er ophørt. Egen læge bør kontaktes med henblik på vurdering. Som udgangspunkt anses personen
med symptomer ikke som værende smittet med COVID-19, men potentielt smittet. Hvis svaret på
en COVID-19 test er positivt, anses personen som smittet. 

De andre til arrangementet
Nære kontakter til personen med COVID-19 symptomer kan være i risiko for at være smittet. For at
blive betragtet som en nær kontakt, skal man have været sammen med den potentielt smittede i
perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter at symptomerne
er ophørt. 
Læs mere om Sundhedsstyrelsen definition af nære kontakter her:
https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naere-kontakter

Nære kontakter er ved vores arrangementer

Den ansvarlige voksne på uddannelsen vurderer og træffer beslutning i samarbejde med
projektchef Maria Wiktoria Karolini om, hvem der skal isoleres og sendes hjem samt om det
vurderes, at uddannelsen kan fortsætte eller bør stoppes. 

Hvad sker der efterfølgende

 

på tlf.: 51 52 16 62 eller maria@uib.dk

almindelige aktiviteter. Det er altså ikke nødvendigt at isolere sig selv eller gå i 
karantæne, når de kommer hjem, så længe den potentielt smittede person, 
ikke har modtaget et positiv svar på sin COVID-19 test.
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