Informasjon til pårørende/brukere/beboere tilknyttet Gjesdal kommune
Hvordan arbeider kommunen
Gjesdal kommune forholder seg til de råd og anbefalinger som gis av Folkehelseinstituttet
(FHI), og arbeidet koordineres gjennom en egen smitteverngruppe. Gruppen arbeider blant
annet med å sikre at de ulike tjenesteområdene har fokus på hvordan vi kan sikre og
planlegge for forsvarlig drift med stort fravær, håndtering av konkrete situasjoner som
oppstår og at kommunen ivaretar god kommunikasjon både internt og eksternt.
Gjesdal kommune vil fremover sentrere sine tjenester inn mot de innbyggerne som
trenger det mest. Dvs at noen tjenestetilbud kan utgå, og du som pårørende vil bli
utfordret til å bidra i denne dugnaden som samfunnet står ovenfor.
Alle helseinstitusjoner stenges for besøkende. Dere som pårørende tar kontakt pr telefon
med aktuell avdeling ved behov for fritak fra dette forbudet.
Hvordan blir man smittet?
Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk
person gjennom små dråper. Smitten kan skje gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster på
personer som står i nærheten, ved direkte kontakt via hendene til den syke, eller ved indirekte
kontakt via inventar eller gjenstander. Tiden fra smitte til symptomer oppstår er vanligvis rundt 5-6
dager, men kan variere fra 0-14 dager.

Ved påvist smitte hos beboer eller ansatt ved sykehjem, omsorgsbolig eller lignende:
Beboer:
•
•
•

Dersom en beboer får påvist smitte, tar kommuneoverlegen kontakt med den
smittede, beboers pårørende og tjenesteleder for kartlegging av nærkontakter
Kartleggingen gjøres for å få en best mulig oversikt over de som har hatt kontakt med
den smittede i den aktuelle perioden. Det blir gjort konkrete vurderinger av hvilke
beboere, ansatte og andre som eventuelt kan være utsatt for smitte.
For beboere i sykehjem, omsorgsbolig eller eget hjem vil det bli igangsatt
smittevernsprosedyrer som innebærer at beboer kun skal være på eget rom eller i
egen leilighet/hus. Kommuneoverlege vil bistå med vurdering av smitteverntiltak ved
den enkelte tilfelle.

Ansatte:
•
•
•

Dersom en ansatt får påvist smitte, tar kommuneoverlegen kontakt med den
smittede og tjenesteleder starter kartlegging av nærkontakter
Ansatte som helsetjenesten vurderer at er i risiko for smitte (har hatt nærkontakt
med en smittet eller vært i et område med vedvarende smitte) pålegges 14 dagers
hjemmekarantene.
Dersom helsetjenesten identifiserer nærkontakter som har symptomer, vil de bli
kontaktet og testet raskt.

•

•

•
•

Alle beboere, pårørende, ansatte og frivillige ved det aktuelle sykehjem,
omsorgsbolig eller hjemmetjeneste vil få direkte informasjon dersom en slik situasjon
oppstår.
Andre beboere og ansatte med lav smitterisiko (som ikke har hatt nærkontakt med
en smittet eller selv har vært i et område med vedvarende smitte) kan leve som
normalt, og ansatte skal møte på jobb som vanlig. Så lenge de ikke har symptomer på
akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, sår hals eller pustebesvær, anses de ikke
som smittebærere.
Helsepersonell forbys reise til utlandet frem til april 2020.
Beboere, pårørende og ansatte skal være spesielt oppmerksomme ved
luftveisinfeksjon (feber, hoste, eller sår hals) og straks kontakte legevakten i Sandnes
på tlf: 116 117. Det er viktig at du ringer først, og ikke møter opp på legevakten
uten avtale.

