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Corona-virus sygdom: 

                                     tid fra smitte til symptomer : 2-12 dage, kan smitte før    

                                     symptomer bryder ud.        

                                     sygdomsvarighed : op til et par uger. Alvorligere 

                                                                    tilfælde længere, eks 3-6.. uger      

                                     symptomer: feber, tør hoste, muskelsmerter, træthed,

                                                         Ring til lægen.  

                                                         80 % får mildere sygdom, bliv hjemme, 

                                                         hold evt.let sengeleje, hold afstand til de

                                                         andre i hjemmet.

                                                         rigelig væske: vand, the, saft .

                                                         Bliv hjemme indtil 2 døgn efter at du

                                                         føler dig helt rask.

                                                         

                                                         Resten er alvorligere tilfælde :

                                                         ring til lægen, hvis du føler dig meget sløj 

                                                         har høj feber, tiltagende hoste,

                                                         vejrtrækningsbesvær.      


Forebyggende foranstaltninger: Masker forhindrer nok mest den syges 

                                                       sekret i at nå raske. 

                                                       I DK/USA menes ikke at den hjælper mod 

                                                       at blive smittet. Bruges kun af den syge og 

                                                       sundhedspersonale (tæt kontakt)        

                                                       Brug evt. handsker når du er udenfor 

                                                       hjemmet 

                                                       ( egne handsker/ gummi/ Nitril- købes hos 

                                                       Matas/Apotek ), kassér engangshandsker 

                                                       efter brug.. 

                                                       


Hånddesinfektion:                        håndsprit er udsolgt. Der arbejdes på ny 

                                                       produktion via Apoteker, Matas etc.


Håndhygiejne:                              vask hænder grundigt *( 20 sek), skyl af,  

                                                      meget effektivt : 

                                                      før du spiser, før du klør dig i ansigt ,

                                                      omkring øjne, næse og mund, efter 

                                                      toiletbesøg, efter hoste/nys i 

                                                      hånden. Brug Håndsprit når 

                                                      du er ude, gerne forretningernes : inden du




                                                      går ind og ud af en forretning.

 

                                                    En “20 kroner” stor klat i hånden, * gnides 

                                                    ind overalt på hænderne 

                                                   mellem fingre, omkring negle. Hvis 

                                                   din hud bliver for tør, brug flittigt din egen 

                                                   håndcreme. Vask hænder straks ved

                                                   hjemkomsten og gerne en del gange i løbet 

                                                   af dagen.

  

                                             

Kontakt mellem mennesker: giv ikke håndtryk/kindkys/kram. Begræns 

                                                 fysisk kontakt. Undgå ophold i lukkede rum 

                                                 med mange mennesker ( max.10 personer). 

                                                 Hold mindst 2-3 m´s afstand til 

                                                 andre mennesker i nødvendige forsamlinger 

                                                 (eks.forretninger…) , 

                                                 Hvis folk hoster/nyser ( små 

                                                 dråber med virus-indhold) 

                                                 så vend ryggen til dem og fjern dig straks fra 

                                                 dem . Host eller nys selv  i 

                                                 papir-lommetørklæde/ i ærme.

                                                 Venner og familie. I hjemmet: bedst kun

                                                 kontakt med dem du bor sammen med, og 

                                                 især syge skal du bede om at holde sig væk. 

                                                 Man kan mødes ude og holde afstand 2-3m, 

                                                 med en enkelt person. Brug

                                                 telefonen eks. Facetime flittigt til kontakt med

                                                 børn, børnebørn, venner etc. 

                                                 Hjælp dem der har brug for det til indkøb o.l. 

                                                 Få evt.varer bragt ud.


Børns kontakt :                       Raske børn må gerne have legeaftaler, ikke 

                                                 soveaftaler. Bedst leg udenfor, i kortere 

                                                 aftaler, men kun de samme 1-2 kammerater. 

                                                 Om muligt : lad børn blive hjemme fra

                                                 indkøbsturen.


Offentlig trafik:                       undgå myldertiden eller ophold dig hvor der er 

                                                 færrest passagerer. Tag cyklen 

                                                 eller om nødvendigt benyt egen bil. 


Rengøring:                              rengør håndtag med sprit. Bordplader, 

                                                 mobiltelefoner, tastatur, iPads, kreditkort.. der

                                                 ofte berøres 




                                                 rengøres med opvredet sulfosæbe opløsning. 

                                                 Særlig omhyggelig rengøring incl.toilet, hvis

                                                 syge har været på besøg, der hvor de har

                                                 været eller ting de har rørt ved. 

                                                 Virus kan overleve op til 2 døgn på ting. 


Risiko-personer:                    ældre, kronisk syge (hjerte, lunger, Diabetes, 

                                                kræft). Hold afstand til andre mennesker og 

                                                bed folk om at tage hensyn. Andre bør skåne

                                                dem for aflæggelse af besøg. Ring istedet.

                                                Svækkede ældre skal ikke passe børnebørn. 


Smitte-zone:                          regnes for 1-3 m fra den smittede (“hold  

                                                afstand”). Smitten (virus i små hoste/nys

                                               slimdråber) skal ind igennem en slimhinde i

                                               øjne, næse, mund for at invadere kroppen,

                                               direkte eller v.h.a. hænderne. Derfor vigtig m.

                                               håndhygiejne og “hold afstand”.

                                               Smitter altså ikke ind igennem huden.


Udendørs kontakter :           hvis du holder afstand på 1-3 m er der ingen 

                                               risiko for smitte. Motion nødvendig, styrker 

                                               modstandskraften. 


Nyttige kontakter :               coronasmitte.dk, bred information fra Politiet 

                                               Corona hotline : 70200233, alt du er i tvivl om. 

                                               

Føler du dig syg :                 kl 08-16 RING til egen læge

                                              kl 16-08 og i weekender RING til  

                                              Lægevagt :        7011 0707


                                                                                                        Kurt.Læge                                                               


