
 

 

 

Til helse- og omsorgspersonell (pr. 11. mars 2020) 

Råd og informasjon om koronavirus (coronavirus) 
 
Begrenser besøk til kommunale helseinstitusjoner 
Melhus kommune følger råd fra nasjonale myndigheter. Folkehelseinstituttet har den siste tiden 
forsterket tiltakene for å bremse smittespredning av koronaviruset.  
 
Fra tirsdag 10. mars 2020 begrenses besøk og eksterne aktivitet ved kommunens helseinstitusjoner. 
 
Restriksjonene omfatter de tre helse- og omsorgssentrene (Buen, Hølonda, Horg), Flå eldresenter og 
kommunens bofellesskap. Besøk til beboerne på sykehjemmene begrenses til nærmeste pårørende. 
Kafé og kantiner i helse- og omsorgssentrene vil bli stengt for alle utenom beboere og ansatte som er 
på jobb. I tillegg betyr tiltaket at de aktuelle byggene stenges for eksterne aktiviteter. Berørte parter 
er informert. 
Se www.melhus.kommune.no eller kontakt nærmeste leder for mer informasjon. 
 
Generell informasjon 
Råd og informasjon knyttet til koronaviruset endres daglig, og det er ekstra viktig at vi som helse- og 
omsorgspersonell holder oss oppdatert. 
 
For tiden pågår det også et ordinært sesonginfluensautbrudd, og tiltakene vi kan gjøre for å unngå 
smitte av koronavirus og influensa er ofte de samme. Hoste- og håndhygiene er viktige tiltak. 
 
Håndhilsing og klemming 
Med bakgrunn i de siste anbefalingene fra Folkehelseinstituittet oppfordrer vi alle våre ansatte til å 
utvise forsiktighet eller finne alternativer til håndhilsing og klemming. 

Skal du ut å reise? 
Ta kontakt med din nærmeste leder dersom du skal ut å reise. 
Hold deg oppdatert på FHI sin liste over områder med utbredt spredning av covid-19. 
 
Har du vært på reise i områder med vedvarende spredning av koronavirus? 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært 
i områder med vedvarende spredning av koronavirus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter 
hjemkomst. Årsaken til at dette nå er hovedregelen, er utviklingen de siste dagene, med et økt antall 
smittede. Hensikten er å redusere risikoen for smitte til pasienter og ansatte i helse- og 
omsorgstjenesten. Helse- og omsorgstjenesten er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme 
utsatte pasientgrupper.  
Rådet har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17. februar.  

Helsepersonell som har vært i utlandet 
FHI viser til at enkelte har blitt syke etter at de kom hjem fra andre land enn de som er definert som 
området med vedvarende spredning. For sikkerhets skyld anbefaler vi derfor at helsepersonell som 
har vært i utlandet, og som får luftveissymptomer når de kommer hjem, blir testet for covid-19. 
Helsepersonell møter daglig eldre og personer med kroniske sykdommer. Dette er risikogrupper for 
alvorlig koronavirus-sykdom, og vi ønsker å beskytte disse mest mulig. 
 
Rådene fra Folkehelseinstituttet vil bli oppdatert etter hvert som smittesituasjonen endres. 
Hold deg kontinuerlig oppdatert på temaet på FHI sine sider. 

 

http://www.melhus.kommune.no/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/
https://www.fhi.no/nyheter/2020/nye-rad-til-helsepersonell-som-har-vart-i-omrader-med-vedvarende-spredning-/


 

 

 

Hva gjør du hvis du har blitt syk? 
● Hvis du har fått luftveisinfeksjon og kan ha vært i kontakt med koronasmitte, må du ta kontakt med 
fastlege eller legevakt (116 117) for å gjøre avtale om oppfølging. Det er viktig at du ringer først for å 
unngå at du møter opp på venterommet og smitter andre. 
● Vær hjemme fra jobb dersom du er syk.  
● Begrens kontakt med andre personer, og hold en avstand på minst en meter til friske personer. 
● Bruk engangs papirlommetørkle foran munnen for å beskytte andre når du hoster eller nyser. Kast 
papirhåndkleet etter bruk og vask så hendene. Host eller nys i albuekroken hvis du ikke har 
papirhåndkle tilgjengelig. 
● Bruk munnbind i situasjoner der flere kan komme i nær kontakt med deg, for eksempel om du 
oppholder deg med andre eller må ut av hjemmet. 
 
Aktuelle lenker: 
Sykehjem og smittevern 
Smittevernråd ved reise 
Områder med vedvarende spredning av koronaviruset 
Råd til helsepersonell etter hjemkomst fra område med utbredt smitte 
 

Fakta om koronavirus 
● Koronaviruset heter SARS-CoV-2 og forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19. 
● Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en syk eller 
smittet person til en annen person. Man antar at smittemåten er dråpe- og kontaktsmitte. 
● De fleste som blir smittet vil trolig få luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil 
få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse. 
● Alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer. 
● Det finnes foreløpig ingen legemidler eller vaksine mot det nye koronaviruset. 
● Det er fortsatt mye ukjent om sykdommen, men man regner med at den i liten grad smitter før 
man får symptomer. 

 

Du finner oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no. 
 
Vi oppdaterer også Melhus kommunes nettsider www.melhus.kommune.no/koronavirus ved 
endringer i råd. 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/
http://www.fhi.no/
http://www.melhus.kommune.no/

