Krav om mundbind på hospitaler
Fra torsdag den 29. oktober er der krav om mundbind på regionens hospitaler. Se detaljer her.

Følgende gør sig gældende:
•

Alle personer på 12 år og derover, herunder patienter, besøgende og medarbejdere, skal på
offentlige hospitaler og tilknyttede behandlingsinstitutioner mv., have tildækket mund og næse ved
brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvortil offentligheden har adgang.
Dette vil sige, at der skal bæres mundbind eller visir alle steder på hospitalerne mv., fraset undtagelsen
i dot 3.

•
•

•

Der kan ske bortvisning af besøgende, der uberettiget ikke bærer mundbind eller visir. Det er ikke
medarbejderens opgave at håndhæve dette
Kravet om mundbind eller visir gælder ikke:
o Patienter, der er indlagt på sygehus:
▪ Hvis der foreligger negativt COVID-19 svar
eller
▪ Hvis det ikke vurderes klinisk forsvarligt (regional beslutning)
o Medarbejdere og lignende, der opholder sig i aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil
alene medarbejdere og lignede har adgang.
o Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der
gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist i følgende situationer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til
ordensreglerne for den pågældende institution mv.
Under indtagelse af medicin.
Under samtale med personer, der mundaflæser.
Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
Hvis politiet skal foretage identifikation.
Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige
årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Der må alene tillades adgang for besøgende, der overholder kravet om brug af mundbind eller visir.
Medmindre den besøgende hører under undtagelserne.

Opsætning af plakater
Der skal opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om mulighed for
bortvisning ved manglende overholdelse af kravet.

Udlevering af mundbind
Hvis en patient, borger eller besøgende undtagelsesvis ikke har medbragt mundbind ved fremmøde og ikke
kan fremskaffe et, kan vedkommende få udleveret mundbind.
Hospitalernes Informationsskranke ved indgangen har mundbind til rådighed til udlevering.

Mundbind foretrækkes frem for visir
Mundbind er at foretrække til beskyttelse af andre, fordi de slutter tæt og filtrerer udåndingsluften.
Mundbind skal derfor foretrækkes her i regionen. Der kan dog være situationer eller forhold, der gør, at
mundbind ikke er egnet. Her er et heldækkende ansigtsvisir det bedste alternativ. Stofmundbind må
benyttes, når man møder på arbejde og går til omklædningsrummet, samt når man tager fra
omklædningsrummet, når man har fri. Derudover må medarbejdere ikke anvende stofmundbind.

Bødestraf
Der kan ske straf ved bøde:
•
•
•

Hvis en person ikke forlader lokaler med krav om mundbind efter at være blevet bortvist
Hvis informationsmateriale ikke opsættes
Hvis medarbejdere ikke overholder kravet.

Øvrige matrikler
Medarbejdere på institutioner under Specialsektoren skal forholde sig til information fra Specialsektorens
administration.
Øvrige matrikler, herunder Regionshuset og andre administrationsbygninger, informeres snarest muligt.

Se bekendtgørelse
Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af
socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19). Bekendtgørelsen træder i
kraft dags dato og er gældende frem til 2. januar 2021. Bekendtgørelsen erstatter tidligere retningslinjer om
brug af mundbind og visir.

