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Infektionshygiejniske retningslinjer for Testcenter Danmark-telte  
 

Disse infektionshygiejniske retningslinjer er målrettet ”samfundssporet”, dvs. rettet mod test af borgere 

uden symptomer på COVID-19. Personer, der har symptomer og kan mistænkes for COVID-19, omvisiteres. 

Vedr. infektionshygiejniske retningslinjer for test af borgere med symptomer henvises til særskilt 

retningslinje (for podeklinikker, ”sundhedssporet”).  

Retningslinjen skal medvirke til bedst mulig infektionshygiejne vedr. indretning, opbevaring samt rengøring 

i de midlertidige testtelte.  

De, der forventes at blive henvist til test i Testcenter Danmark, er 

 Nære kontakter, som skal testes dag 4 og 6 jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer (pr. 14. maj 2020). 

 Grupper, der skal screenes, fx ikke-regionalt sundheds- og plejepersonale, som led i 

udbrudssituationer eller belysning af epidemiologi i samfundet.  

 Pårørende til sårbare patienter.  

 Repræsentative udsnit af befolkningen. 

Test omfatter svælgpodning, veneblodprøve og POCT (priktest). 

Flere elementer er væsentlige ud fra et infektionshygiejnisk perspektiv: 

Fysiske rammer og hensigtsmæssig opbygning 

 Inventar, IT-udstyr, opbevaringsfaciliteter osv. skal være rengøringsvenligt og kunne tåle 

desinfektion (design, materialevalg). 

 Da der kan blive tale om svingninger i temperatur og luftfugtighed samt støvforurening, skal 

kvaliteten af prøvetagningsudstyr m.m. sikres ved at anvende tætte bokse/beholdere til opbevaring 

og ved at begrænse lagerbeholdning i teltet. 

 Indretning, så adfærd både hos borgere og personale kan styres (nudging). 

 Da det er midlertidige faciliteter (telt på græsset, evt. med en form for fast underlag) lægges 

vægten i indretning på kontaktpunkter og –flader, som personale og borgere/patienter er i 

berøring med – ikke på gulve, vægge og lofter.  

 Særskilte personalefaciliteter/-vogne bør indrettes efter samme principper (rengøringsvenlighed 

mv.), med hensyntagen til, at det er muligt at holde social afstand (mindst 1 m). Der bør være 

mulighed for omklædning og opbevaring af madpakke mv. 

Arbejdsdragt, værnemidler og procedurer 
Her anbefales det, at prøvetagning er opdelt i forskellige stationer, så borgeren får foretaget svælgpodning 

ved en station, priktest ved en anden og blodprøve ved en tredje, og at borgeren (ikke personalet) bevæger 

sig fra station til station på en kontrolleret måde. Følgende punkter anbefales: 

 Arbejdsdragt jf. Sundhedsstyrelsens arbejdsdragtvejledning (2011). 

 Der tages udgangspunkt i generelle infektionshygiejniske retningslinjer. Arbejdsdragt kan dækkes af 

plastforklæde uden ærmer, som evt. er suppleret med plastskåneærmer, plastforklæde med lange 

ærmer eller af væskeafvisende overtrækskittel. Dette må bero på vejrforhold, lokal risikovurdering 

og arbejdsopgave. 

 Der bæres handsker. Mellem hver patient skiftes handsker og udføres håndhygiejne. 
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Svælgpodning desuden 

 Kirurgisk maske (type II eller type IIR) og øjenbeskyttelse. Disse kan erstattes af heldækkende 

ansigtsvisir. Vær opmærksom på, om visiret dækker i alle arbejdsstillinger (fx ved prøvetagning i det 

kørende spor, hvor borgeren sidder i sin bil). 

Blodprøvetagning desuden 

 Det kan være hensigtsmæssigt (jf. Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip) med en barriere i form 

af afskærmning eller heldækkende ansigtsvisir.  

 Ved blodprøve/priktest desinficeres huden jf. NIR Desinfektion, afsnit 3.6.3. 

 

Maske/øjenbeskyttelse/heldækkende ansigtsvisir og evt. plastforklæde kan anvendes til undersøgelse af 

flere patienter i serie. Når masken tages af (fx pause i undersøgelserne), kasseres den. Hvis masken 

undervejs bliver våd eller forurenet, kasseres den. Hvis øjenbeskyttelse/visir forurenes, kasseres eller 

rengøres dette (vand og sæbe eller rengøringsserviet er tilstrækkeligt). Evt. plastforklæde kasseres ligeledes 

ved forurening og efter aftagning. 

Håndhygiejne, rengøring og affaldshåndtering 
Der bør generelt være fokus på håndhygiejne og rengøring. CEI anbefaler rengøring på alle brugsdage, med 

almindelige rengøringsmidler og med fokus på kontaktpunkter.  

 Hvis der observeres dyr (fx insekter) i teltet, tages relevante forholdsregler. Affald skal altid fjernes 

ved dagens slutning og opbevares uden adgang for skadedyr. 

Andet 
Sædvanlige retningslinjer for håndtering af stikuheld benyttes. 
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