KTUIFs håndtering af Corona
Når KTUIF får besked om, at et medlem potentielt er smittet, er det vigtigt at danne sig et
overblik over situationen.
Hvis der opstår Corona i KTUIF, kontaktperson Hans Lenger 29912367 –
for medlemmer:
mail:h.lenger@mail.dk
Talsmand for pressen mm.

Hans Lenger 29912367 –
mail:h.lenger@mail.dk

Hvornår er symptomerne opstået? Er
medlemmet den eneste fra foreningen med
symptomer, eller har flere medlemmer
oplevet lignende symptomer? Kan smitten
være sket i forbindelse med en aktivitet i
foreningen såsom en træning eller et socialt
arrangement?

KTUIF kontakter de medlemmer, den
potentielt smittede kan have været i tæt
fysisk kontakt eller deltaget i aktiviteter i
foreningen med, kort før symptomerne er
opstået.

Husk GDPR (Persondataforordningen)

Må medlemmet med symptomer eller et positivt
testresultat ikke nævnes med navn, med mindre
den pågældende har givet tilsagn til det.

KTUIF vælger at kommunikere.

Skal der kommunikeres igen, når svaret på den
potentielt smittedes test er kommet, samt at
medlemmer i mellemtiden bør holde øje med
eventuelle symptomer.

Skal medlemmet straks isolere sig selv fra
Hvad medlemmet selv skal gøre; Ved symptomer
andre. Medlemmet skal selv tage kontakt til
på COVID-19:
egen læge.

Hvad medlemmet selv skal gøre: Efter negativ
test:

Hvad medlemmet selv skal gøre
Efter positiv test: En medarbejder fra
Coronaopsporing, som er en enhed under
Styrelsen for Patientsikkerhed, vil kontakte
medlemmet telefonisk og gennemgå
retningslinjerne.
Coronaopsporing vil blandt andet pålægge
medlemmet, der er testet positivt for COVID-

Er medlemmets test er negativ, og
vedkommende ikke længere har symptomer på
COVID-19, behøver vedkommende ikke
længere isolere sig.

Medlemmet bør dog ikke afvente opkaldet,
før vedkommende følger retningslinjerne for
selvisolation.
Medlemmet skal Isolere sig selv, indtil syv
dage efter, at vedkommende fik taget
testen. Hvis medlemmet får symptomer i
løbet af de syv dage, skal medlemmet blive

19 følgende:

hjemme, indtil 48 timer efter at
vedkommende er fri for symptomer.
Hvis medlemmet fortsat har symptomer
efter sin positive test:
Medlemmet skal fortsætte sin selvisolation,
indtil 48 timer efter at vedkommende er fri
for symptomer

Nyttige links:

Myndighedernes retningslinjer opdateres
løbende:
Coronasmitte.dk
Den fælles myndighedshotline: Telefon
7020 0233
Sundhedsstyrelsens Q&A
Styrelsen for Patientsikkerhed
Statens Seruminstitut
Læs mere om smittestop-app'en
Opdateres løbende.

Igennem hele forløbet er det vigtigt, at
foreningen ikke kun kommunikerer til og er
der for alle de øvrige medlemmer. Den skal
også være der, for det medlem, der
potentielt er smittet.

Hjælp de berørte:

For det første er det ikke sjovt 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 foreningen er i
løbende kontakt med det potentielt smittede
medlem og sørger for, at vedkommende får
den støtte, han eller hun har brug for
igennem forløbet.

