
Hvordan kan du som leder vejlede dine medarbejdere                                           Randers kommune 

Smittescenario 
Skal medarbejder 
blive hjemme 

Test og isolation 
Må medarbejder 
møde på arbejde 
uden symptomer 

Bemærkning 

1. Bor i husstand med person 
mistænkt for Covid-19 med 
symptomer (fx hjemsendt 
fra institution) 

NEJ 

NEJ. Så længe der kun er mistanke, skal 
forældre og søskende ikke gå i selvisolation 
eller testes. 
 

JA Hvis husstandsmedlem konstateres positiv 
følg smitte scenarie 3 eller 4. 

2. Bor i husstand med en nær 
kontakt  
(Person mistænkt for 
Covid-19 uden symptomer) 

NEJ 
 

NEJ. Så længe der kun er mistanke, skal 
forældre og søskende ikke gå i selvisolation 
eller testes. 
 

JA Hvis husstandsmedlem konstateres positiv 
følg smitte scenarie 3 eller 4. 
 

3. Bor i husstand med person 
med bekræftet Covid-19 
smitte.  

JA  
 
 

JA. HUSSTANDSKONTAKT: 
Test på dag 4 og 6 dag efter sidste kontakt 
med den smittede person.  
Testen på dag 4 skal være en PCR-test, mens 
testen på dag 6 skal være en hurtigtest.  
 
Ved løbende nær kontakt med en smittet, f.eks. 
fordi I bor sammen og personen ikke har mulighed 
for at isolere sig, skal du booke tid til første test 
hurtigst muligt efter, at personen er smittefri, dvs. 
48 timer efter at personens symptomer er 
forsvundet eller 7 dage efter personens test blev 
taget, hvis personen ikke har symptomer. 

 

JA, efter negativ 
test på dag 4 
 
 
 

SELVISOLATION kan ophæves efter et negativt 
svar på PCR-testen på dag 4.  
 
Selvisolation kan undlades, hvis man har fået 
3. stik, men der anbefales en hurtigtest 
hurtigst muligt samt PCR test på dag 4 og for 
nuværende en hurtigtest på dag 6. 
 
 

4. Har haft tæt kontakt til en 
smittet med COVID-19 

JA* 

JA. ØVRIG KONTAKT: 
Kviktest (evt. selvtest) med det samme og igen 
på dag 4 efter sidste kontakt med den 
smittede person  
 

JA. Medarbejderen skal ikke gå i selvisolation 
 

5. Har symptomer, som ikke 
er forenelige med Covid-19 NEJ* NEJ JA* 

* Ved sygdomsfølelse bliv hjemme 
Må møde uden sygdomsfølelse 
OBS andre vira/infektioner smitter også 

6. Har lette symptomer, som 
er forenelige med Covid-19 

JA JA 

NEJ v. positiv test 
 
JA v. negativ test  

POSITIVT SVAR:  
 - med symptomer: må møde 48 timer efter 
endt symptomer 
- uden symptomer: må møde 7 dage efter test 

 


