
Almennu 
tilráðingarnar frá 
myndugleikunum 
um sosialan 
atburð og 
reinføri: 

 

 Vaska tær ofta um 

hendurnar ella nýt 

hondspritt 

 Hosta og njósa í ermuna 

– ikki í hendurnar 

 Avmarkað kropsligt 

samband sum lógvatak 

og kinnkoss – til ber at 

geva eitt klemm 

 Hugsa um reinføri 

 Hugsa um at halda 

frástøðu 

 

 

 

 

  

Saman í frástøðu  
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COVID-19     
-Vitjan á 
búeindum í 
NBH             
Verið hjartaliga 

vælkomin!           

Vit fegnast um, at eldraøkið nú verður 

latið upp aftur í eini stigvísari og 

varisligari tilgongd, har atlit verða tikin 

til almennu tilráðingarnar frá 

myndugleikunum um sosialan atburð 

og reinføri 

Hesin faldarin er ætlaður 
sum ein kunning til tey, 
sum varða av búfólkunum 
á búeindunum í NBH, nú 
aftur ber til at vitja 

 
 



 

 

 

Vitjan á búeindunum í NBH 

Fyri at tryggja ein skipaða og varisliga 
upplating verður mælt til, at  
 

 Hvørt búfólk kann hava 6 og tey somu 
vitjandi ísenn. Eitt fólk á vitjanarlistanum 
kann skiftast út vikuliga 

 Avtala um, hvussu nógv kunnu vitja ísenn, 
verður gjørd við deildarleiðaran. 
Vitjanartíðin er frá kl. 13 – 21 

 Vitjanin fer fram í búrúminum ella 
uttanfyri, um veðrið er til tað. Búfólk 
kunnu eisini fara heim at vitja hjá teimum 
avvarðandi, sum vitja á búeindini, um 
onnur ikki eru til staðar í húsinum 

 Farið verður beina og stytstu leið inn á 
búrúmið, so tit ikki koma í samband við 
onnur búfólk/avvarðandi 

 Beinleiðis sambandið við starvsfólk verður 
so lítið sum gjørligt 

 Hendurnar verða sprittaðar, tá vitjanin 
byrjar og endar 

 Vandapunkt verða sprittað, áðrenn tit fara 
heim aftur. Vandapunkt eru støð og 
útgerð, sum eru serliga týðandi í mun til 
smittuspjaðing, og sum nógvar hendur 
nerta við ofta hvønn dag. Til dømis 
handtøk á hurðum,  koyristólum, 
rolatorum o.ø., gelendarar, seingjarhestar, 
seingjarborð, armlen o.a.  

 Eisini skal WC-setrið, krani, handtak o.a. á 
baðirúminum hjá búfólkinum sprittast, um 
tað verður nýtt undir vitjanini 

 

Sum støðan er nú, fáa vit tíverri ikki 
bjóðað tykkum ein te- ella kaffimunn  
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Nær kunnu tit ikki vitja á 

búeindunum  

Búfólkini á búeindunum eru í serligum 

vandabólki orsakað aldur og kroniskar sjúkur. 

Tað er tískil vandi fyri, at tey kunnu fáa eina 

álvarsliga sjúkugongd, um tey verða smittað 

við koronavirus.  

Mælt verður tí frá at vitja, um 

 Tit hava sjúkueyðkenni av ein hvørjum 

slagi 

 Tit hava havt samband við persón, ið er 

smittaður við COVID-19 

 Tit hava havt samband við persón, ið er í 

sóttarhaldi ella heimaupphaldi 

Hava tit verið uttanlands, verður mælt frá at 

vitja á búeindunum fyrstu 14 dagarnar eftir 

heimkomu. 

Eru serligar grundir til, at vitjanin ikki kann 

bíða í 14 dagar, verður mælt til at bíða við  at 

vitja til 7. dagin aftan á heimkomu og at lata 

seg testa 6. dagin eftir, at ein er komin til 

landið. 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

Skráseting av vitjandi á 

búeindunum 

Nú landamørkini lata upp aftur, er 

smittuvandin munandi øktur. 

Fyri at kunna spora møguliga smittu, er tað tí 

neyðugt, at øll vitjandi skráseta dato, navn og 

tel.nr. á tilskilaðum skjali, tá vitjað verður. 

Fyri at skipa vitjanina á besta hátt, er neyðugt 

at læsa høvuðsdyrnar á búeindunum. 

 

Nær verður mannagond um 

vitjan broytt aftur 

Eldraøkini í Føroyum hava í felag tikið 

avgerð um, at hesin vitjanarleisturin verður 

galdandi til og við 31. august 2020.  

Eftirmetingar verða tó gjørdar alla tíðina, og 

støðan í landinum, eins og tilmælini frá 

myndugleikunum, eru avgerandi fyri, um 

broytingar møguliga verða gjørdar í  

mannagongdini fyri vitan á búeindunum í 

NBH, áðrenn hesa dagfesting. 

  

 

 

 


