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Vejledning til at håndtere en positiv Corona test  
i regi af Frivilligcenter Hillerød 

 

Når en medarbejder, frivillig, foreningsrepræsentant eller bruger af Frivilligcenter Hillerød giver besked om, 
at han/hun er smittet, skal centerleder Anette Nielsen informeres, så vi sammen kan få skabt et overblik 
over situationen og klarhed over, hvem der skal informeres. 

Det er vigtigt at få et overblik over, hvornår vedkommende har været i huset, og hvem vedkommende har 
været i kontakt med. Herfra begynder processen med smitteopsporing. 

Efter positiv test 

Når en person bliver testet positiv for COVID-19, er det vigtigt, at alle de personer, som personen kan 
risikere at have smittet, bliver informeret, så de kan blive testet. Det kaldes kontaktopsporing og har til 
formål at mindske smittespredningen. 

De personer kan blandt andre, men ikke udelukkende, være: 

 Personer, som han/hun har haft direkte fysisk kontakt med (fx kram eller håndtryk). 
 Personer, der har haft ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra medlemmet  

(fx personer, der er blevet hostet eller nyst i nærheden af, eller som har rørt ved et brugt 
lommetørklæde m.v.). 

 Personer, som han/hun har haft tæt “ansigt-til-ansigt”-kontakt med inden for én meter i mere end 15 
minutter (fx ved en samtale med personen). 

Den smittede person, der mærker symptomer, bør derfor kontakte alle, som han/hun har været i tæt fysisk 
kontakt med, fra 48 timer før symptomerne startede, og indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.  

Hvis den smittede ingen symptomer har og bliver testet positiv, er smitteperioden kortere. I så fald bør den 
smittede person – evt. med hjælp fra foreningen - kontakte alle de personer, som den smittede har været 
sammen med fra 48 timer før den positive test og isolation op til syv dage efter. Udvikler den smittede 
undervejs symptomer på COVID-19, gælder perioden som nævnt ovenfor. 

Hjælp de berørte 

Igennem hele forløbet skal vi både holde kontakt til og være der for alle de berørte personer og for den 
person, der er smittet. 

For det første er det ikke rart at være smittet med COVID-19 – men det er måske endnu værre at vide, at 
man potentielt har smittet flere andre. Måske endda selvom man ingen symptomer har haft. 

Derfor er det vigtigt, at vi holder kontakten med den smittede og sørger for, at vedkommende får den 
støtte, han eller hun har brug for igennem forløbet. 
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Vi anbefaler – på baggrund af sundhedsstyrelsens vejledninger:  

Før test: 

Hvis du bliver syg og har symptomer på COVID-19 skal du straks: 
1. Gå i selvisolation 
2. Være særligt opmærksom på hygiejne 
3. Være særligt opmærksom på rengøring 
4. Ringe til din læge, som vurderer dine symptomer og sørger evt. for henvisning til test, også ved milde 

symptomer 
 

Man skal selv booke tid til en COVID-19-test på coronaprover.dk. 

Efter negativ test: 

Hvis testen er negativ, og vedkommende ikke længere har symptomer på COVID-19, behøver 
vedkommende ikke længere isolere sig. 

Efter positiv test: 

En medarbejder fra Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, vil kontakte 
den smittede telefonisk og gennemgå retningslinjerne. Man skal ikke afvente opkaldet, før vedkommende 
følger retningslinjerne for selvisolation. 

Coronaopsporing vil blandt andet pålægge den, der er testet positivt for COVID-19, følgende: 

Hvis man fortsat har symptomer efter sin positive test: 

Man skal fortsætte sin selvisolation indtil 48 timer efter, at man er fri for symptomer. 

Hvis man ikke har symptomer efter sin positive test: 

Man skal isolere sig selv indtil syv dage efter, at man fik taget testen. Hvis man får symptomer i løbet af de 
syv dage, skal man blive hjemme indtil 48 timer efter, at man er fri for symptomer. 

________________________________________________________________________    

Flere informationer og nyeste udmeldinger: 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside:  https://www.sst.dk/da/corona 

Den myndighedsfælles corona hotline: +45 70 20 02 33 
Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål om coronavirus/COVID-19 på coronasmitte.dk eller på sst.dk, 
kan du ringe til den myndighedsfælles hotline. 

Den myndighedsfælles hotline kan også hjælpe med opsporing og rådgivning af nære kontakter på vegne af 
Styrelsen for Patientsikkerhed. 
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