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Uge 14 (Marts 2020) – nyhedsbrev
Personale med 'kritiske funktioner' kan nu testes for COVID-19
Det er i Region Hovedstaden besluttet at øge antallet af test for COVID-19, hvilket blandt andet
omfatter test af medarbejdere, der varetager kritisk funktion på sundheds- og ældreområdet, eller i
indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet.
Følgende tekst kan kopieres og lægges på jeres hjemmeside:
Det vil nu være muligt at få testet ”ansatte i kritiske funktioner på sundheds- og ældreområdet, eller
ansatte som arbejder med særligt sårbare grupper på socialområdet. For alle ansatte gælder, at
ens arbejdsfunktion ikke umiddelbart kan erstattes.
Det er Regionen, der tager stilling til hvem der testes, ikke din praktiserende læge.
Nærmeste personaleleder, eller dennes overordnede, kan med henblik på hurtig raskmelding af en
medarbejder henvise til vurdering og test i regional COVID-19-vurderingsenhed.
Følgende kriterier ligger til grund for hvilke medarbejdere, der kan henvises med henblik på hurtig
raskmelding:
• Har lette luftvejssymptomer, som ved negativ test for COVID-19 umiddelbart vil kunne genoptage arbejde.
• Varetager en kritisk funktion i sundhedsvæsenet, ældreplejen, indsatser for særligt sårbare
grupper på socialområdet, eller i andre helt særlige nøglefunktioner i samfundet.
• Personaleleder eller dennes stedfortræder skal bekræfte, at medarbejderen i den aktuelle
situation ikke kan erstattes af andre, og at det er aftalt med medarbejderen at denne umiddelbart møder på arbejde ved negativ COVID-19 test.
Find vejledning for anvendelse af arbejdsgivererklæring ved COVID-19 og skema til arbejdsgivererklæring her

Pladser på Kildegården til COVID-smittede der ikke kan udskrives til eget hjem
I tilfælde af at hospitaler udskriver borgere smittet med COVID-19, der ikke kan komme tilbage til
egen bolig, er der lavet en skærmet afdeling på Kildegården til at modtage disse borgere. Der er
afsat en etage med 6 pladser på afdeling B til dette.

Opdaterede aftaler om genoplivning og behandlingsniveau
I forbindelse med COVID-19 er det vigtigt, at I er opmærksomme på at have opdaterede aftaler om
eventuel genoplivning og behandlingsniveau på alle jeres patienter, særligt beboere på plejecentrene.

Mulighed for henvisning direkte til bækkenbundstræning i kommunalt regi
Kommunen modtager meget få henvisninger til bækkenbundstræning. Hermed en lille reminder på
tilbuddet, som stadig står ved magt mht visitation.
I kan læse mere om tilbuddet i nyhedsbrev fra juni 2019 her.

Plejehjemslæge
Vi søger fortsat plejehjemslæger til dækning af Demens- og plejeboligerne i Gladsaxe.
Der er fortsat behov for fasttilknyttede læger på henholdsvis Bakkegården, Møllegården og Rosenlund. Send en mail til Sundhedschef Steen Rank Petersen: stepet@gladsaxe.dk
Se status på ordningen her
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