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Skrev at bruk av munnbind gjelder når ansatte har luftveisymptomer. Endre lengde på hvor lenge munnbind skal 
benyttes etter positiv covid-19 test. Fjernet referanser som ikke lengre er gyldig.

1. HENSIKT
Beskrive hvordan ansatte skal forholde seg ved påvist smitte, symptomer og nærkontakt. 

2. MÅLGRUPPE
Alle ansatte.

3. FREMGANGSMÅTE

Testing:
For gjennomføring av antigen hurtigtest se Koronavirus (covid-19) - Når skal antigen hurtigtest benyttes av ansatte. 

Ansatte som får symptomer:
Alle ansatte som får 
luftveissymptomer
(Ved lettere øvre luftveissymptomer 
se under)

 Ansatte som får luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals 
skal holde seg hjemme til de er friske nok til å gå på jobb, og 
anbefales å teste seg for Covid-19

Alle ansatte som får lettere øvre 
luftveissymptomer (lett sår hals, 
tett/rennende nese og nysing)

 Den ansatte kan teste seg med antigen hurtigtest etter eget 
ønske. 

 Den ansatte kan gå på jobb med munnbind
 Munnbind skal benyttes så lenge den ansatte har 

luftveissymptomer
 Den ansatte bør unngå å jobbe med de mest sårbare 

pasientene
Ansatte som er nærkontakt: 
Alle ansatte som er nærkontakt med 
husstandsmedlemmer eller 
tilsvarende nære med påvist covid-19 

 Den ansatte skal gå på jobb som normalt
 Den ansatte bør benytte munnbind på jobb i nærkontakt med 

kolleger og pasienter
 Den ansatte skal være oppmerksom på utvikling av symptomer
 Ved symptomer følges rutiner som beskrevet over for «Ansatte 

som får symptomer»
Ansatte som er smittet:
Ansatte som har fått påvist covid-19  Ansatte som ikke har symptomer kan i utgangspunktet gå på 

jobb som normalt, og skal benytte munnbind i all kontakt med 
pasienter, pårørende og kolleger i 5 dager etter positiv test

 Ved spisepauser bør det holdes minimum 2 meters avstand til 
andre

 Den ansatte skal unngå å jobbe med de mest sårbare 
pasientene, og tilstedeværelse på jobb må tilpasses den 
enkelte enhet og bør avklares med leder

 Ansatte med symptomer skal være hjemme til de er friske nok 
til å gå på jobb, og skal benytte munnbind i all kontakt med 
pasienter, pårørende og kolleger i 7 dager etter positiv test

https://ekweb/EKNet/docs/pub/dok17498.htm
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4. REFERANSELISTER 
Interne kryssreferanser 
EK.6-1.7.8.6.5 Koronavirus (covid-19) - Når skal antigen hurtigtest benyttes av ansatte
EK.6-1.7.8.6.7 Koronavirus (covid 19) - Egentesting med SARS-Cov-2 PCR
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