Gravide, fødende og barslende kvinder
ny coronavirus positiv eller mistanke om COVID-19
HENVENDELSE I GRAVIDITET, VED FØDSEL ELLER GENINDLÆGGELSE UNDER BARSEL:
Hvis kvinden er i betydelig klinisk bedring, symptomdebut > 10 dage siden, samt feberfri > 48 timer
betragtes hun som rask. Ellers:
1. Udlever kirurgiske masker til parret, lad dem selv tage dem på
2. Hold 1-2 m. afstand til parret
3. Følg dem til den nærmeste ledige isolations– eller fødestue
4. Kvinden og partner kan herefter fjerne den kirurgiske maske
5. Fortæl dem, at kvinden tilses snart og vis klokkesnoren
6. Luk døren, døren holdes ALTID lukket
7. Brug håndsprit
8. Obstetrisk bagvagt og koordinerende jordemoder orienteres tlf. ……………./………………
9. Isolationsskilt sættes på døren
10. Personale på stuen iklæder sig:
- Vandafvisende overtrækskittel
- Kirurgisk maske med visir/beskyttelsesbriller
- Tætsiddende handsker (håndleddet skal være dækket)
Testes (test ved symptomer, re-testes ved tidligere negativt testsvar < 48 timer, hvis symptomer
er tiltagende, samt re-testes, hvis tidligere positiv test > 12 uger siden)
VED FØDSEL:
1. Rask partner må gerne være med ved fødslen, og skal behandles som en isoleret pt. og må IKKE
forlade fødestuen.
2. Så vidt muligt lægges barnet først på mors bryst, når mors hænder, arme, bryst og mave er
afvasket med vand og sæbe.
3. Det raske barn må blive sammen med forældrene. Forældrene anbefales vedvarende at bære
kirurgisk maske, når de er i tæt kontakt med barnet.
4. Forældrene anbefales ved hver kontakt udføre god håndhygiejne, inden de rører ved barnet.
5. Kvinden tilrådes at amme, men anbefales at bære maske ved amning og brystet skal inden
afvaskes med vand og sæbe (ikke sprit).
6. Barnet vurderes af jordemoder i henhold til gældende retningslinjer inden udskrivelse.
7. Familien må føde ambulant såfremt rask nyfødt, ukompliceret fødsel og moderens tilstand i
øvrigt tilsiger dette.
8. Familien skal informeres mundtligt og skriftligt om opsyn af barn (”Vejledning til forældre
vedrørende nyfødt barn i familie med påvist eller mistænkt COVID-19 infektion”).
9. Hvis familien skal indlægges skal de være i isolation.

Partneren ny coronavirus positiv eller mistanke om COVID-19
•
•
•

•

Partneren må IKKE være med til graviditesundersøgelser/indlæggelser, ved fødsel eller under
barsel, såfremt ny coronavirus positiv eller mistanke om COVID-19.
Ved negativ test og milde symptomer (testsvar < 48 timer): kan deltage under fødslen.
Ved positiv test:
- hvis symptomatisk: kan som udgangspunkt ikke deltage, dog: kan deltage, hvis betydelig klinisk
bedring, symptomdebut > 10 dage siden, samt feberfri > 48 timer
- hvis asymptomatisk: må partner først komme 7 døgn efter positiv test.
Kvinden skal ISOLERES, uanset testsvar.
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