
COVID-19: Forebyggende tiltag i Øjensygdomme 

I Øjensygdomme arbejder vi ud fra princippet: BESKYT DIG SELV OG ANDRE. 

Dette praktiserer vi med følgende tiltag: 

• Der er opstillet sprit-dispensere flere steder i afdelingen til din frie afbenyttelse 
• Vi undgår fysisk kontakt, bl.a giver vi dig ikke hånden, når vi henter dig ind til 

undersøgelse/behandling 
• Der er lukket for vores vandautomater, så du ikke risikerer smitte ved at røre ved dem 
• I ventearealerne sidder du som patient med større afstand til de øvrige patienter end 

du er vant til 
• Vi har reduceret i vores daglige antal af patienter 
• Vi har inden din undersøgelse/behandling rengjort og desinficeret vores apparatur, 

udstyr og andet, du kommer i direkte kontakt med 
• Vi er ekstra opmærksomme på, om du som patient udviser symptomer på Covid-19 og 

vil henvende os til dig i den forbindelse 
• Vi vil gerne have, at dine pårørende bliver udenfor afdelingen i denne tid, medmindre 

der er en særlig aftale. Dette er for, at vi ikke bliver for mange på for lidt plads. 

Hvad kan DU selv gøre? 

Følg Covid-19 anbefalingerne som beskrevet af Sundhedsstyrelsen 

• Bliv hjemme, hvis du har symptomer fra øvre eller nedre luftveje som fx ondt i halsen, 
hoste eller feber 

• Nys/host i ærmet 
• Sprit og vask hænder grundigt og ofte 
• Forhold dig til, om du er i særlig risikogruppe som angivet af Sundhedsstyrelsen 

Som udgangspunkt kan du regne med, at din aftale stadig er gældende, såfremt du ikke har 
hørt fra os. Kom til den aftalte tid, så der ikke er for mange i ventearealet. Gå eventuelt en 
tur. 

Vi har fuld forståelse for, at du kan være utryg ved at begå dig i samfundet af fare for smitte, 
vi opfordrer dog stærkt til, at du tager kontakt til afdelingen, hvis du selv vælger ikke at 
komme til din aftalte tid. 

Skriv eller ring til os, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget 

 
 
 


