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NY CORONAVIRUS – RÅDETS SEMINAR 3. MARTS
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importeret fra udlandet
/kendt kontakt



ET HALVT ÅR SENERE… 

Status 7. september 2020 kl. 14
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Kilde: https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-
forskning/sygdomsovervaagning/c/covid19-overvaagning



COVID-19 – DASHBOARD-DATA 7.9.2020
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Kilde (linket er på SSI’s overvågningsside): 
https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d
Understøttes ikke af Internet Explorer. 

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d


COVID-19 – KORT OM VIRUS OG FORHOLDSREGLER

Skyldes SARS-coronavirus-2
Virus er et kappebærende RNA-virus, tæt beslægtet med SARS-
coronavirus (2003)
Følsomt for alkohol (70-85 %) og klorprodukter 
Overlevelse på overflader: For praktiske forhold min. 48 timer

Dråbe- og kontaktsmitte
Ikke luftbåren (dog obs ved procedurer med risiko for aerosoldannelse)

Forholdsregler på hospital/plejehjem: Enestue. Inden for 1-2 m fra 
patient/borger: kirurgisk maske, handsker, engangs væskeafvisende 
overtrækskittel – åndedrætsværn ved aerosol-dannende procedurer. 
Test af personale/patienter/borgere, hvis tilfælde konstateres

For detaljerede anbefalinger, se 
https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-
covid-19 og sst.dk
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https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-covid-19%20og%20sst.dk
https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-covid-19%20og%20sst.dk


COVID-19 - FORHOLDSREGLER I SAMFUNDET

Bliv hjemme hvis symptomer på COVID-19
Bliv hjemme hvis nær kontakt til COVID-19, indtil testresultater foreligger 
(dag 4 og 6)

Håndhygiejne
Hosteetikette
Undgå håndtryk, kys og kram
Rengøring
Afstand
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UDFORDRINGER BL.A.

Vi er på vej ind i efteråret, hvor vi kan forvente luftvejssymptomer 
forårsaget af andre virus - symptomer på COVID-19 kan ligne banale 
luftvejssymptomer
- Spektret af symptomer på COVID-19 omfatter alt fra lette symptomer 

på øvre og nedre luftvejsinfektioner til symptomer på alvorlig nedre 
luftvejsinfektion. Typiske tidlige symptomer er feber, tør hoste og 
træthed. Derudover kan der være symptomer i form af hovedpine, 
muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lugtesans m.fl. 

- Inkubationstiden er 1-14 dage med en median tid på 5-6 dage. 
Asymptomatiske tilfælde, smitte omkring og før symptomdebut

Fortsat overholdelse af retningslinjer for adfærd, også i lyset af at yngre 
personer ikke bliver så syge – ”jeg prioriterer, om jeg vil feste i nattelivet”
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SPØRGSMÅL?
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