
Svendborg Senior Idræt 

 

Retningslinjer i tilfælde af, at en af foreningens medlemmer har symptomer 

på eller bliver testet positiv for Covid-19. 

 
Medlemmet:  
 
Ved symptomer på COVID-19 skal du straks isolere dig selv fra andre. Du skal tage kontakt til din egen læge 
med henblik på henvisning til test. Ved milde symptomer kan du selv tilmelde dig en test på 
coronaprover.dk. Testcentret i Svendborg ligger på Norgesvej 2, 5700 Svendborg. 
 

Symptomerne på COVID-19 ligner de symptomer, som du kender fra bl.a. influenza. 
Typiske symptomer er: 

 Tør hoste 

 Feber 

 Vejrtrækningsbesvær 

 Muskelsmerter 

 Ondt i halsen 

 Hovedpine 
 
Nogle kan også opleve andre symptomer, som fx kvalme, diarré og mistet smags- og lugtesans. Det er 
forskelligt, hvilke symptomer man får, og hvor syg man bliver. 

 
Du bør orientere foreningen hvis du henvises til test eller hvis du selv har booket en test. Du ringer til 
sekretariatet i åbningstiden på tlf. 62 23 30 19 eller uden for åbningstiden til senioridrætskonsulenten på 
tlf. 24 88 63 31.  
 
Hvis testen er negativ og du ikke længere har symptomer på COVID-19, kan du stoppe din isolation.  
Du bør samtidig orientere foreningen. 
 
Hvis testen er positiv vil du blive kontaktet telefonisk af en medarbejder fra Coronaopsporing, der er en 
enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed. Du bør samtidig straks orientere foreningen om resultatet af 
testen. 
 
Coronaopsporing vil bl.a. gennemgå retningslinjerne for selvisolation.  

 Hvis du fortsat har symptomer efter din positive test vil Coronaopsporing bede dig om at fortsætte 
din selvisolation indtil 48 timer efter, at du er fri for symptomer.  

 Hvis du ikke har symptomer efter din positive test vil Coronaopsporing bede dig om at fortsætte 
din selvisolation indtil 7 dage efter, at du fik taget testen. Hvis du får symptomer i løbet af de 7 
dage, skal du fortsætte med at blive hjemme indtil 48 timer efter, at du er fri for symptomer  

 

Hvad gør foreningen:  
 
Hvis du har orienteret foreningen om, at din læge har henvist dig til test, eller du selv har bestilt en test, 
vil foreningen afvente, at du fortæller os om resultatet.  
 
Hvis testen er positiv vil vi opfordre alle på dit hold, som du kan have smittet, til at blive testet. 
Orienteringen vil blive udformet efter aftale med dig.  
 
Hvem kan du have smittet?  

 Det drejer sig om medlemmer, som du har været i tæt fysisk kontakt med fra 48 timer før dine 
symptomer startede og indtil 48 timer efter, at de er ophørt. 

https://www.coronaprover.dk/Account/NemIdLogin?RequestPath=%2F


Svendborg Senior Idræt 

 Hvis du ikke har haft symptomer, men alligevel er blevet testet positiv, drejer det sig om dem på 
holdet, som du har haft kontakt til fra 48 timer før testen og indtil 7 dage efter du fik taget testen. 

 
Sandsynligheden for smitte er størst i flg. tilfælde:  

 Personer, du har haft direkte fysisk kontakt med (fx kram). 

 Personer, der har haft ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra dig, (fx ved at du 
er kommet til at hoste eller nyse på dem, eller de har rørt ved dit brugte lommetørklæde m.v.). 

 Personer, du har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt med inden for 1 meter i mere end 15 minutter 
(fx ved en samtale med personen). 

 
 
 
Nyttige Links og telefonnumre: 
  

 Sundhedsstyrelsens hjemmeside:  https://www.sst.dk/da/corona 

 Den myndighedsfælles Coronahotline +45 70 20 02 33 
 

https://www.sst.dk/da/corona

