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tilráðingarnar frá
myndugleikunum
um sosialan
atburð og
reinføri:

COVID-19
-Vitjan á
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 Vaska tær ofta um
hendurnar ella nýt
hondspritt

Verið hjartaliga
vælkomin!

 Avmarkað kropsligt
samband sum lógvatak
og kinnkoss – til ber at
geva eitt klemm
 Hugsa um reinføri
 Hugsa um at halda
frástøðu
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 Hosta og njósa í ermuna
– ikki í hendurnar

Hesin faldarin er ætlaður
sum ein kunning til tey,
sum varða av búfólkunum
á búeindunum í NBH

Vitjan á búeindunum í NBH
Fyri at forða fyri, at koronasmitta kemur
inn á búeindirnar, verður mælt til, at
 Almennu tilmælini um frástøðu og
reinføri verða fylgd, sí baksíðuna á
hesum faldara og www.corona.fo
 Hendurnar verða vaskaðar ella
sprittaðar, tá vitjanin byrjar og endar
 Nerta við so fá vandapunkt sum
møguligt. 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, skápum o.ø.,
gelendarar, seingjarhestar,
seingjarborð, armlen, kontaktir,
fjarstýrarar, telefonir, WC-setur,
skoliknøttur, vask, kranar o.a.
 Spyrja, um tað eru ivamál

Nær kunnu tit ikki vitja á
búeindunum

Skráseting av vitjandi 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.

Fyri at kunna spora møguliga smittu, er
tað neyðugt, at øll vitjandi skráseta
dato, navn og tel.nr. á tilskilaðum skjali,
tá vitjað verður.

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
Mælt verður somuleiðis til, at tit lata
tykkum kanna fyri COVID-19 í omanfyri
nevndu førum, áðrenn vitja verður aftur.

Saman í frástøðu

Hava tit verið uttanlands, verður mælt frá
at vitja á búeindunum, inntil tit hava
fingið svar uppá, at koronakanningin,
sum er tikin 6. dag eftir heimkomu, er
negativ.

Nær kann mannagongdin
broytast aftur ella víkjast frá
Støðan í landinum og hjá tí einstaka
búfólkinum, eins og tilmælini frá
myndugleikunum, eru avgerandi fyri,
um broytingar og møgulig frávik verða
gjørd í hesi mannagongd fyri vitjan á
búeindunum í NBH.

