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Smitteopsporing af Covid-19 på Plejehjemmet Birkebo. 

Tirsdag blev vi orienteret om at en beboer og en medarbejder var konstateret smittet med covid-19 og der 
blev igangsat smitteopsporing i tæt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Helsingør Kommune 

Alle medarbejdere og beboer er blevet testet hhv. onsdag og torsdag og til formiddag fik vi de sidste 
resultater. Status lige nu er at 5 medarbejdere og 4 beboer er konstateret positive for covid-19. 1 beboer 
er indlagt. 

Situationen er alvorlig og der grund til bekymring. Lige nu er medarbejderne i gang med at ringe rundt til 
jer alle med en status opdatering. Smitten samlet i en afdeling og vi håber at Birkebos fysiske indretning 
hjælper os i smitteinddæmningen. Medarbejderen gør alt hvad de kan for at undgå at bringe kendt smitte 
videre. En stor udfordring er dog at man kan smitte før man får symptomer og kan godt give os en følelse 
af at smitten hele tiden er et skridt foran os. 
Ved smitteudbrud på en institution vil testningen - af både borgere, medarbejdere og andre udefra, der 
har været i nær kontakt med de smittede - i henhold til retningslinjerne for Sundhedsstyrelsen fortsætte 
hver 7. dag, indtil der ikke er flere, der tester positiv. Det betyder at alle beboere og medarbejdere testes 
igen i næste uge. 
På Birkebo har vi uddannet 4 medarbejdere til selv at kunne foretage Covid-19-test, på kolleger, der 
foregår som en podning i svælget. Podning af beboere foregår fortsat af medarbejdere fra Regionen 
Hovedstaden.   

Vi fortsætter følgende tiltag som led i håndteringen af den nuværende situation:  

 Fællesarealer for beboerne begrænses.  
 Medarbejderne bærer ansigtsvisir og maske, når de er i ansigt-til-ansigt kontakt med borgere fx i 

den nære plejesituation. 
 Medarbejderne arbejder efter udvidede adfærdsretningslinjer, der understøtter at evt. 

smittekæder brydes. 
 Der foretages daglig ekstra rengøring på hele Birkebo.  
 Alle beboere og medarbejdere vurderes to gange dagligt, om de har symptomer på Covid-19.  

Herudover holdes fast i de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som vi hele tiden har fulgt, om 
afstand og god hoste- og håndhygiejne for både personale og beboere.   

Jeg håber, at vi med de mange tiltag har fået inddæmmet tilfældene af Covid-19-smitte. Hvis du har 
spørgsmål til den nuværende situation, så kontakt mig gerne på e-mail lot46@helsingor.dk eller på telefon 
4925 0015  

De bedste hilsner  
Lotte Hermansen 
Forstander, Plejehjemmet Birkebo p 


