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Anbefalinger for ”øvrige kontakter” 
 Borgere Medarbejdere Identifikation af ”øvrige 

kontakter” 

Plejehjem 
Botilbud 

Midlertidige pladser 
Akuttilbud 

• INGEN isolation med mindre, der 
opstår symptomer 

• Test dag 0 – hurtigtest OG PCR-
test 

• Test dag 3 efter den smittedes 
testtidspunkt – PCR-test  

• Test dag 7 – PCR-test – efter 
første test 

 
Hvis der kommer nye smittede i 
samme udbrud: 
• Fortsæt med de planlagte test 
• Forlæng med test 2 gange om 

ugen efter den første uge – dag 
14, 21 osv. og en gang midt 
imellem 

• INGEN isolation med mindre, der 
opstår symptomer 

• Test dag 0 – hurtigtest OG PCR-
test 

• Test dag 3 efter den smittedes 
testtidspunkt – hurtigtest eller 
selvtest 

• Test dag 7 – PCR-test 
 
Hvis der kommer nye smittede i 
samme udbrud: 
• Fortsæt med de planlagte test 
• Forlæng med test 2 gange om 

ugen efter den første uge – dag 
14, 21 osv. og en gang midt 
imellem 

 
Særligt for plejehjem 
Medarbejdernes test kan aftales lidt 
mere fleksibelt så det passer med 
systematisk test på stedet 

 
• Personer, den smittede har siddet 

ved siden af eller lige overfor til 
møde eller i spisesituationen 

• Personer, den smittede har siddet 
i bil med 

• Personer der bor i gruppe med en 
smittet medbeboer 

• Personer der bor i en gruppe, 
hvor en smittet medarbejder har 
været på arbejde i 
smitteopsporingsperioden 

 
De kolleger man arbejder sammen 
med og som man har været meget 
tæt på (under 1 meter) er øvrige 
kontakter. 

Hvis den smittede medarbejder har 
båret mundbind bliver andre 
medarbejdere iKKE øvrige kontakter. 
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Dagtilbud 
Aktivitetscentre 

• INGEN isolation med mindre, der 
opstår symptomer 

• Test dag 3 efter den smittedes 
testtidspunkt – hurtigtest eller 
selvtest 

 

• INGEN isolation med mindre, der 
opstår symptomer 

• Test dag 3 efter den smittedes 
testtidspunkt – hurtigtest eller 
selvtest 

 

• Personer, den smittede har siddet 
ved siden af eller lige overfor til 
møde eller i spisesituationen 

• Personer, den smittede har siddet 
i bil med 

• Personer der bor i gruppe med en 
smittet medbeboer 

• Personer der bor i en gruppe, 
hvor en smittet medarbejder har 
været på arbejde i 
smitteopsporingsperioden 

 
De kolleger man arbejder sammen 
med og som man har været meget 
tæt på (under 1 meter) er øvrige 
kontakter. 

Hvis den smittede medarbejder har 
båret mundbind bliver andre 
medarbejdere iKKE øvrige kontakter. 
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Udkørende funktioner 
 

KUN hvis en smittet medarbejder 
IKKE har båret mundbind 
• INGEN isolation med mindre, der 

opstår symptomer 
• Test dag 3 efter den smittedes 

testtidspunkt – hurtigtest eller 
selvtest 

 

• INGEN isolation med mindre, der 
opstår symptomer 

• Test dag 3 efter den smittedes 
testtidspunkt – hurtigtest eller 
selvtest 

• Personer den smittede har 
siddet ved siden af eller lige 
overfor til møde eller i 
spisesituationen 

• Personer den smittede har 
siddet i bil med 

• Medarbejdere som har været i 
kontakt med en smittet borger, 
hvor KUN mundbind er anvendt i 
kontakten 

• Medarbejdere, som har været i 
kontakt med en smittet kollega, 
hvor kollegaen IKKE har 
anvendt mundbind 

 

Hvis den smittede har båret 
mundbind, bliver kolleger og borgere 
IKKE øvrige kontakter. 

Medarbejdere, der har båret både 
mundbind OG visir i kontakten med 
den smittede, er IKKE øvrige 
kontakter. 

 

 

 


