COVID-19 - Børn og Unge
Til patienter og pårørende

Vælg farve

Kære Forælder
Patientinformationen er til dig, hvis barn udredes for eller er bekræftet med COVID-19 (corona-virus).
For at minimere risikoen for smittespredning, skal du som forælder forvente følgende for dig og
dit barn:
I indlægges på en isolationsstue
Her vil personalet tage sig af jer. Personalet vil være iført forskellige værnemidler så som,
overtrækskittel, engangshandsker, kirurgisk maske og beskyttelsesbrille. Både du og dit barn skal
overholde de gældende hygiejneregler, som personalet vil instruere jer i. Som forælder er du isoleret på
samme vilkår som dit barn og må ikke forlade stuen, med mindre andet er aftalt med personalet.
Du skal som forældre passe og pleje dit barn som vanligt og personalet vil være behjælpelig med, at det
er muligt for jer. Få meget gerne noget af barnets eget legetøj eller anden adspredelse bragt herind.
Selvom dit barn er i isolation, vil det blive undersøgt og behandlet, som andre patienter der ikke er i
isolation. Generelt vil undersøgelser, hvis muligt, finde sted på isolationsstuen. Hvis ikke vil personalet
sørge for, at de fornødne forholdsregler tages ved overflytning.
Beslutning om ophævelse af isolation og tidspunkt for smittefrihed træffes af læge, ligesom
beslutninger omkring det videreforløb mht. indlæggelse eller udskrivelse træffes ud fra en lægefaglig
vurdering. Beslutningen tages bl.a. på baggrund af eventuelt podningssvar. Er dit barn podet for
COVID-19, kan I forvente svar inden for 6-7 timer.
Undgå besøg fra pårørende
Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt landets sygehuse at lukke ned for besøgende.
Det betyder bl.a., at man som pårørende ikke længere har lov til at besøge sine indlagte
familiemedlemmer eller venner på sygehuset. Det sker for at mindske risikoen for Corona-smitte af
patienter og medarbejdere på landets sygehuse.
Der er ganske få undtagelser for ovenstående. Det gælder, hvis du er:

•
•
•
•

Pårørende til en kritisk syg patient.
Pårørende til en døende patient.
Forælder til et barn.
Ledsager til en fødsel.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte personalet på afdelingen.
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