
 
 

 

 

Til alle virksomheder i Vejle Kommune 

Lige nu stiger smitten med Corona virus voldsomt i det danske samfund, og 
Vejle Kommune er ingen undtagelse.  

De sidste uger er smitten steget til det tredobbelte, så vores smittetal nu 
ligger et godt stykke over 100.  

Vi har alle en interesse i at begrænse smitten så meget som muligt. Så 
selvom vi alle er Corona trætte, så er tiden inde til at holde fast og tage et 
ekstra kig på retningslinjerne.  
Er der steder, hvor vi kan stramme op? 
 
Vi er i kommunen i dialog med mange, og de fleste spørgsmål dukker op, 
når smitten for alvor rammer virksomheden første gang.  
Så spørger man ” hvad gør jeg nu”, ”hvem kan hjælpe”, ”hvor henvender jeg 
mig”.  
 
I vedlagte informationsbrev vil vi forsøge at guide jer til nogle af svarene.  

 

Venlig hilsen 

 

Jens Ejner Christensen Niels Ågesen 
Borgmester Kommunaldirektør 

  



 
 

Hvis din virksomhed får en smittet medarbejder 
Du kan få rådgivning om smitteopsporing ved Styrelsen for Patientsikkerheds opsporings 
enhed (tlf. 32 32 05 11). Vi kan dog anbefale, at du først har gjort dit forarbejde.  
Du skal have opdateret viden om, hvor dine medarbejdere bor, hvilken kommune de har 
folkeregister adresse i, deres telefonnumre, hvilke kollegaer deler bolig, hvem kører sammen 
osv.  
Det vil alt sammen hjælpe dig til hurtigt at opspore, hvilke kollegaer der skal sendes til test 
som nære kontakter.  

Testbil til virksomheden 
Har du mere end en enkelt smittet, kan du spørge Region Syddanmark, om de kan sende en 
testbil til virksomheden. Det kan du læse mere om her: 
https://www.regionsyddanmark.dk/wm524358.  
Typisk skal medarbejderne testes på 4. dagen efter kontakt med en smittet og igen på 
6. dagen.  

Information til de ansatte 
Du kan finde pjecer, som du kan udlevere til ansatte, der har symptomer, og de der er 
konstateret smittet på https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-
smittet. De er også oversat til 10 sprog bl.a. engelsk og polsk.  
Hvis I har brug for yderligere oversættelser, kan kommunen hjælpe med at få informationen 
oversat. 

Isolering uden for hjemmet 
Hvis medarbejderne bor således, at de har vanskeligt ved at isolere sig, kan alle kommuner 
stille værelse med bad til rådighed for deres borgere. Her kan medarbejderen isolere sig, indtil 
de er smittefri igen.  
Bor medarbejderen i Vejle Kommune, kan du læse mere om isolation uden for hjemmet på 
kommunens hjemmeside www.vejle.dk/corona 

Hvis man er smittet, men symptomfri, skal man isolere sig i 7 dage efter positiv test. Hvis man 
har symptomer, skal man isolere sig, indtil man er symptomfri og så yderligere 48 timer.   

Hjælp til at forstå svaret på testen 
Hvis en medarbejder bliver testet, får de svar på testen i deres digitale postkasse. Vi anbefaler, 
at virksomheden er opmærksom på, om medarbejderen har adgang til sin digitale postkasse, 
og om der er brug for hjælp til at forstå prøvesvaret og konsekvenserne af prøvesvaret.  

https://www.regionsyddanmark.dk/wm524358
https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet
https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet
http://www.vejle.dk/corona


 
 

Fokus på hygiejne, rengøring og afstand 
Generelt vil vi opfordre til ekstra opmærksomhed på hygiejne, rengøring og afstand i 
virksomheden. 

Vær opmærksom på rengøring af kontaktpunkter, brug af værnemidler der, hvor de ansatte 
ikke kan holde afstand, opmærksomhed på pladsforhold og hygiejne ved ankomst, 
omklædning, frokoststue osv.  

Virksomheden bør forholde sig til, om møder kan holdes digitalt.  
Vær også bevidst om, hvilke fysiske kontakter der er nødvendige med kollegaer på tværs, og 
hvornår det giver en unødig øget smitte-risiko. 

Vi anbefaler også at have en handleplan klar for, hvem der gør hvad i virksomheden, hvis I får 
et smitte udbrud. Det vil ske for de fleste af jer før eller siden. 

Det er kun sammen, vi kan bremse smitten i Vejle Kommune! 

Kontaktpersoner i Vejle Kommunes Sundhedsberedskab 
Isolationsfaciliteter/"værelser" til smittede: Myndighedschef Sri Sundarampillai, tlf.  24 91 18 04 
Sundhedschef Diana Krogstrup, tlf. 21 67 49 60 
Teknik & Miljø og Beredskab ved Thomas Kirsten, tlf. 27 12 76 53 
Personalechef Thrine Nørgaard, tlf. 20 32 76 92 
Kommunikationschef Sonja Hansen, tlf. 51 19 65 70 
 
Kommunaldirektør Niels Ågesen, tlf. 20 45 25 33 
Borgmester Jens Ejner Christensen, tlf. 20 16 32 14 

Øvrige kontakter: 
Styrelsen for Patientsikkerheds Opsporings enhed tlf. 32 32 05 11 
Myndighedernes fælles corona hotline tlf. 70 20 02 33 
De svarer på spørgsmål om coronavirus generelt. Der kan være ventetid. Hotline er åben  
kl. 6-24 på hverdage. 

Følg med på coronasmitte.dk 
Retningslinjerne for corona justeres hele tiden. Vi opfordrer derfor til at følge udviklingen på 
www.Coronasmitte.dk. På forsiden er der bl.a. adgang til de seneste nyheder. 
Og på https://coronasmitte.dk/regler er der svar på en lang række spørgsmål om corona. 
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