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Oversigt
Når der er truffet beslutning om iværksættelse af karantæneplanen, skal følgende punkter sættes i gang:


Skabe overblik over antallet af berørte, forventede smittede personer og syge



Etablere midlertidig karantænefacilitet



Udvælge permanent karantænefacilitet



Varsle Infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Sygehus, Infektionshygiejnen, Psykiatrien og ledelsesniveauet i alle involverede organisationer



Embedslægeinstitutionen/Sundhedsstyrelsen videregiver, hvis relevant, information vedrørende
sundhedsforhold for ikke-sygdomsramte samt befolkningen i almindelighed



Kommunikation til presse gennem Nordjyllands Politi
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Indledning
I forbindelse med beredskab ved større hændelser, blandt andet biologisk terror eller i forbindelse med store
epidemier, kan det i visse tilfælde være nødvendigt at afsondre personer, der formodes at have været i interesseområdet og/eller har været udsat for smitte, men endnu ikke har vist tegn på sygdom. I sådanne tilfælde består opgaven således i – blandt en gruppe personer, som har været udsat for mulig påvirkning – at
kunne;


håndtere personer, som udvikler sygdom



håndtere personer, som er blevet påvirket, men endnu ikke udviser tegn herpå, men kan viderebringe påvirkning til andre



udfinde personer, som ikke er påvirket og heller ikke vil viderebringe påvirkning.

Som en del af implementering af WHO’s International Health Regulation har Sundhedsstyrelsen meddelt
regionerne, at der i relation til indrejsepunkter (havne og lufthavne) skal være mulighed for indkvartering af
personer, som har været i et smittefelt eller er under mistanke for at være smittet med en sygdom, der gør
anvendelse af karantæne nødvendigt. Dette med henblik på at undgå yderligere smittespredning.

Region Nordjylland har vurderet, at der er et behov for at mindske sårbarheden på området ifht. karantæneplanlægning. Denne plan for karantænefaciliteter giver en klar strategi for indkvartering af personer, som
muligvis er smittebærere samt forbedre udnyttelsen af øvrige faciliteter i regionen såsom epidemilokaliteter
uden for sygehusregi.

Det er hensigten, at denne plan medvirker til at mindske kommunikationsmæssige og logistiske kompleksiteter og således optimere forbruget af ressourcer i en karantænesituation.

Nedenstående er en plan for oprettelse af karantænefaciliteter uden for sygehusregi i Region Nordjylland

Definitioner
Karantænelokalitet
En lokalitet, hvor der kan etableres lokaler til observation, visitation og isolation af mange personer, der har
været/kan være eksponeret for en smitsom sygdom, men som endnu ikke er syge. Lokaliteten skal indebære
mulighed for indkvartering i mindre rum, der er egnede til isolation, herunder ”enestuer”. Der skal ligeledes
være mulighed for bespisning og ophold i øvrigt i forbindelse med mulighed for profylaktisk indsats (vaccination, antibiotika). Desuden skal der være forhåndsudpeget en ledelse og personale til formålet. Oprettelse af
karantænelokalitet på Forsvarets lokaliteter sker ved anmodning om iværksættelse af Forsvarets hjælp.
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Epidemilokalitet
Institution uden for sygehusene, hvor patienterne kan opholde sig, indlægges, plejes og observeres i tilfælde
af udbredelse af epidemisk sygdom, i sjældne tilfælde, hvor sygehusenes kapacitet er overskredet i betydelig grad.
På et etablissement i Forsvaret kan der oprettes særlig epidemilokalitet ved iværksættelse af Forsvarets
hjælp med udstationering af en forhåndsudpeget ledelse og personale fra en nærliggende medicinsk afdeling.

Opgaven
Det er Region Nordjyllands ansvar at planlægge for ekstraordinære situationer inden for sundhedsberedskabet, blandt andet i relation til karantænelokaliteter. Region Nordjylland ønsker i denne sammenhæng at indgå et samarbejde med Totalforsvarsregion Nordjylland omkring dette planlægningsarbejde, i og med Totalforsvarsregion Nordjylland har overblik over hvilke lokaliteter Forsvaret har, der eventuelt kan anvendes i
forbindelse med indkvartering af karantæneramte. Opgavens omfang afhænger af antallet af personer der
skal i karantæne, hvilket er situationsbestemt

Et eksempel på en situation, hvor der vil være behov for at åbne en karantænefacilitet, kan være i det tilfælde, hvor et fly lander i Aalborg lufthavn, og hvor passagerer er mistænkt for at være smittede med en sygdom, der kræver, at en læge tilser passagerer, inden passagerer kan forlade flyet. Det er uhensigtsmæssigt,
at passagerer skal opholde sig i længere tid i flyet efter landing. Derfor er der behov for en midlertidig karantænefacilitet (evt. hangar). I den midlertidige karantænefacilitet kan embedslægen og regionens sundhedsfaglige personale danne sig et overblik over behovet for isolation og Forsvaret kan iværksætte etablering af
karantænefacilitet.
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Iværksættelse
Planen
Iværksættelse af planen kan ske på to måder, hhv. via:


Epidemikommissionen



Embedslægen, AMK, KOOL og ISL Politi

Epidemikommissionen kan træffe beslutning om iværksættelse af karantæneplanen. Når denne beslutning
er truffet indkalder epidemikommissionen Beredskabsstaben ved Nordjyllands Politi. Beredskabsstaben ved
Nordjyllands Politi har den udførende rolle til at facilitere igangsættelse af karantæneplanen.

Der ud over kan en umiddelbar iværksættelse af karantæneplanen igangsættes af embedslægen, AMK,
KOOL eller ISL Politi. ISL Politi er repræsentant for politidirektøren og dermed også beredskabsstaben. Indsatsledelsen har således kompetence til at iværksætte planen hurtigt. Efterfølgende vurderes sagen i Beredskabsstaben.
Der henvises desuden til Nordjyllands Politis plan ”Plan for smitsom sygdom i Nordjylland”.

Karantænefacilitet
ISL Politi, vagthavende AMK og KOOL læge har kompetence til at igangsætte planen og kontakte Forsvaret i
Nordjylland med henblik på hurtigt at etablere en midlertidig karantænelokalitet.

Beslutning om valg af, hvilket af Forsvarets etablissementer der skal anvendes, bliver afgjort i samråd mellem Beredskabsstaben og Totalforsvarsregion Nordjylland. Den endelige beslutning vedr. etablissement
ligger hos Totalforsvarsregionen.

Lokaliteter
Karantænefaciliteter kan etableres på følgende af Forsvarets etablissementer:

Flyvestation Aalborg
Thisted Landevej 53
9430 Vadum

Aalborg Kaserner
Gl. Høvej 34
9400 Nørresundby
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Flådestation Frederikshavn
Europavej 2
9900 Frederikshavn

Søværnets Sergent og Grundskole
Dr. Margrethes Vej 20
9900 Frederikshavn
Midlertidige karantænefaciliteter
I første fase kan der være behov for at oprette en midlertidig karantænefacilitet. Når en mulig smittet person
opholder sig tæt på andre, måske i længere tid, og eventuelt med begrænset luftfornyelse og modtagelige
personer omkring sig, skal alle implicerede personer umiddelbart vurderes for smitte. Det kan være ubehageligt for nogle at blive nægtet udgang fra lokaliteten, fx fly eller skib. Derfor skal der være mulighed for at
oprette en midlertidig karantænefacilitet.

Det er væsentligt, at den midlertidige karantænefacilitet er indhegnet, således udefrakommende ikke bliver
blandet med eventuelt smittede.
Eksempler på midlertidige karantænefaciliteter:


Hangar



Telte



Indhegnede områder



Skib

Hvem skal i karantæne?
Den vagthavende embedslæge igangsætter, i samarbejde med AMK og KOOL lægen, visitation af passagerer og besætningsmedlemmer i forhold til hvem, der skal i karantæne.
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Udførelse af opgaven
NÅR det er besluttet at oprette en karantænefacilitet vil lokaliteten være valgt på baggrund af smittekilden og
hvilken måde hvorpå de smittede er ankommet til regionen.

DEN midlertidige karantænefacilitet bliver etableret hurtigt i nærheden af område, hvor de smittede befinder
sig. Den midlertidige karantænefacilitet (eksempelvis en hangar) vil danne rammen for indledende observation af de karantæneramte.

VURDERES det, at der er et behov for yderligere karantæne af de implicerede, vil indsatsen blive forflyttet til
mere etablerede forhold. Ca. et døgn efter epidemikommissionen har truffet beslutning om iværksættelse af
karantæneplan, kan forsvaret have endelige karantænefaciliteter klar.

Organisering
Den daglige ledelse udgøres i fællesskab mellem repræsentanter fra hhv. politiledelsen, totalforsvarsregionen, leder fra Forsvarets etablissement og Region Nordjylland (udpeget af AMK Region Nordjylland) samt
afdelingsledelsen. Den daglige ledelse etablerer et sekretariat efter behov.

Karantænelokaliteten organiseres med:


en repræsentant for politidirektøren



en repræsentant fra Totalforsvarsregion Nordjylland



en sundhedsfaglig repræsentant fra Region Nordjylland



en sundhedsfaglig afdelingsledelse



repræsentant fra Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Sygehus



en repræsentant fra Embedslægeinstitutionen



Forsvaret faciliterer en servicetjeneste med ansvar for forplejning, rengøring og intern transport samt
øvrig koordination til lokaliteten.

Samarbejdspartnere og ansvarsfordeling
Politidirektøren i Nordjylland
Ved oprettelse af karantænelokalitet og evt. epidemilokalitet på Forsvarets lokaliteter i Nordjylland skal Epidemikommissionen via politiet sørge for:


Information af pressen om beslutninger truffet i epidemikommissionen og konsekvenserne heraf.



Tryghed, sikkerhed, fred og orden på området. Politiet og Forsvarets personale løser opgaverne i
fællesskab i henhold til de gældende regler om Forsvarets bistand til politiet (se Bilag G).



Information til pressen for så vidt angår opgaverne om tryghed, sikkerhed, fred og orden på området
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Opretter efter behov katastroferegistrering og forbindelse til NOST (den nationale operative stab)
m.v.

Totalforsvarsregion Nordjylland


Påtager sig koordinerende rolle for Forsvarets indsatser.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste ved det militære etablissement


Påtager sig i fredstid, uden beredskab, efter henvendelse fra Totalforsvarsregionen Nordjylland at
stille faciliteter på de ovenstående fire nævnte etablissementer til rådighed til oprettelse af karantænelokalitet, samt eventuelt til en epidemilokalitet



Udpeger en FO (forbindelsesofficer) som serviceleder både ved etablering af karantænelokalitet og
epidemilokalitet



Stiller efter nærmere aftale personale til rådighed for servicetjenesten, herunder til oprettelse af et
ledelsessekretariat.

Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus


Fungerer som afdelingsledelse på karantænefaciliteten

Infektionshygiejnen, Region Nordjylland


Rådgiver og vejleder den daglige ledelse af karantænelokaliteten om kliniske forhold



Underviser personalegrupper tilknyttet karantænefaciliteten i infektionsprofylakse, herunder brug af
værnemidler



Rådgiver om værnemidler



Rådgiver i forbindelse med indkøb af udstyr og midler til pleje og behandling, herunder indkøb af
værnemidler og beskyttelsesudstyr



Vejleder om infektionshygiejniske forhold i forbindelse med karantænelokalitetens fysiske placering
og indretning (f.eks. indkvartering)



Vejleder om affaldshåndtering jf. Miljøstyrelsens retningslinjer (klinisk risikoaffald håndteres hos AVV
i Hjørring)



Vejleder om håndtering, opbevaring og vask af linned og tekstiler



Vejleder om rengøring og desinfektion af karantænelokaliteten

Embedslægeinstitutionen


Medvirker i visiteringen af berørte personer og vurderer, hvornår personer, der ikke udviser symptomer på sygdom, kan sendes hjem



Informerer og vejleder Epidemikommissionen, deltagende og berørte personer



Sorterer berørte personer



Medvirker i vejledning om affaldshåndtering og spildevandsforhold
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Psykiatrien


Opretter ved behov et psykosocialt støttecenter for berørte personer

Forsvarets servicetjenester
Karantænefaciliteten etableres på et af Forsvarets etablissementer, hvorfor Forsvaret i Nordjylland forestår
følgende servicetjenester:


Bespisning i forbindelse med karantænefacilitet forestås af kantinen på Forsvarets etablissement
(ikke servering)



Håndtering af affald varetages af Forsvarets etablissement i henhold til regionale retningslinjer, (klinisk risikoaffald skal sendes til AVV Hjørring)



Linned leveres og håndteres af Forsvarets etablissement i henhold til regionale retningslinjer



Ordinær daglig rengøring og desinfektion leveres af Forsvarets etablissement, i henhold til regionale
retningslinjer



Rengøring og desinfektion, der kræver specialuddannelse, leveres af Region Nordjylland



Infektionshygiejnen rådgiver om personlige værnemidler og instruerer i anvendelsen af disse

Værnemidler
Rekvirering af værnemidler sker via centralt indkøbslager i Region Nordjylland..

Kommunikation


Information til pårørende. Efter behov opretter Nordjyllands Politi katastroferegistrering. Ansvarshavende læge og embedslægen forestår henvendelse til pårørende. Ved behov oprettes der psykosocialt støttecenter for pårørende.



Information til pressen. Politidirektøren i Nordjylland eller en repræsentant for denne informerer om
beslutninger truffet i epidemikommissionen og konsekvenserne heraf. Desuden sørger politidirektøren eller repræsentant for information ang. opgaverne om tryghed, sikkerhed, fred og orden.
Ledelsen for Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Sygehus varetager udtalelser til pressen angående spørgsmål af sygdomsmæssig karakter vedrørende behandlede/indlagte personer. Embedslægen/Sundhedsstyrelsen varetager videregivelse af information vedrørende sundhedsforhold for ikke-sygdomsramte samt befolkningen i almindelighed.



Intern kommunikation. På karantænefaciliteten (epidemilokaliteten) vil der blive etableret kommunikation mellem vagtlokalerne ved hjælp af regionens egne mobiltelefoner (almindelig telefonnet og
mobiltelefoner på foranstaltning af Forsvarets facilitet).

11

Økonomi
Der skal handles økonomisk forsvarligt i alle handlinger i forbindelse med iværksættelse af planen.
Alle udgifter, der ikke betragtes som almindelige driftsudgifter, henvises til Region Nordjylland. Region Nordjylland søger udgifterne dækket af de gængse forvaltningskanaler efter omstændighederne ved en ekstraordinær statslig bevilling eller regional tillægsbevilling (jf. Epidemilovgivning § 28, forestår regionen alle udgifter).

Eksempler på udgifter der ikke betegnes som almindelige driftsudgifter:


Rengøring af karantænefacilitet



Håndtering af smittefarligt affald



Håndtering af sengelinned



Ekstra personale



Bespisning
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Godkendelse og revision
Karantæneplanen er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra følgende institutioner:


Nordjyllands Politi



Totalforsvarsregion Nordjylland



Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Lokal Støttecenter Nordjylland med underlagte enheder fra:
o

Aalborg Kaserner

o

Flyvestation Aalborg

o

Flådestation Frederikshavn

o

Søværnets Sergent og Grundskole



Embedslægeinstitutionen Nord



Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Sygehus



Infektionshygiejnen, Region Nordjylland



Aalborg Sygehus



Anæstesien Nordjylland



Præhospital- og Beredskabsenheden, Region Nordjylland

Efter udarbejdelse er karantæneplanen sendt til godkendelse hos relevante samarbejdspartnere.
Planen er efter høringsperioden godkendt af arbejdsgruppens medlemmer og de institutioner, arbejdsgruppens medlemmer repræsenterer.
Planen vil som minimum blive revideret hver 4. år. Opstår der behov for rettelser, bliver disse løbende indarbejdet og sendt til orientering til alle parter, der har indgået i arbejdet omkring udarbejdelsen af planen.
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Bilag A: Definition af scenarie A, B og C
På baggrund af bygningsmæssige krav til karantænelokaliteter, opereres der med følgende tre
scenarier i forbindelse med indkvartering af karantæneramte:
Scenarie A: Karantæneindkvartering af > 0 – 150 < patienter
Scenarie B: Karantæneindkvartering af > 150 – 500 < patienter
Scenarie C: Karantæneindkvartering af > 500 patienter
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Bilag B: Karantænefaciliteter – Bangsbo Frederikshavn
Udfyldelse af det enkelte militære etablissement

Etablissement / Lokalitet:
Lokal Støtteelement Bangsbo
Bygningsnummer(er):
5-37-38-40-41-42-43

Udfyldt af:
Fris Geller

Dato /år
29 dec 2009

Tabel 2: Bygningsmæssige krav til karantænefaciliteter
Scenarie
Patientrelaterede bygningsmæssige krav

A

Mulighed for opstilling af senge (evt. køjesenge)
Mulighed for mand/kvinde adskillelse
Toiletter
Mulighed for opbevaring af personlige effekter

x
x
x
x

B

C

280 sengepladser
148 stk

Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for medicinopbevaring
Mulighed for opbevaring af journaler (akutjournal)
Mulighed for oprettelse af utensilielager
Mulighed for opbevaring af linned
Mulighed for affaldsdeponering

x
x
x
x
x

Logistisk relaterede bygningsmæssige krav

Gode tilkørselsforhold
Indhegning
Mulighed for adgangskontrol
Køkkenfaciliteter
Evt. lukket kloaksystem
Stabil strømforsyning
Indlagt vand
Mulighed for kommunikation (internt og eksternt)
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)

x
x
x
x
offentligt
x
x
x
x

Personalerelaterede bygningsmæssige krav

Omklædningsfaciliteter for personale
Opholdsrum for personale
Toiletfaciliteter for personale

x
x
x

Andre oplysninger
Antal telefoner
Antal internetforbindelser
Andet

10
32
Mødelokale
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Bilag C: Karantænefaciliteter – Flyvestation Aalborg
Udfyldelse af det enkelte militære etablissement

Etablissement / Lokalitet:
Lokalstøtteelement, Flyvestation Aalborg
Bygningsnumre:
264, 265, 266, 267, 268, 269 og 270

Udfyldt af:
Chef LSEFAA
Torben Højer Larsen

Dato /år
20/7 2010

Tabel 2: Bygningsmæssige krav til karantænefaciliteter (gælder for ovennævnte bygninger)
Scenarie
Patientrelaterede bygningsmæssige krav

A

Mulighed for opstilling af senge (evt. køjesenge)
Mulighed for mand/kvinde adskillelse
Toiletter
Mulighed for opbevaring af personlige effekter

X
X
X

B

C

Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for medicinopbevaring
Mulighed for opbevaring af journaler (akutjournal)
Mulighed for oprettelse af utensilielager
Mulighed for opbevaring af linned
Mulighed for affaldsdeponering

X
X
X
X
X

Der henvises til det lokale
infirmeri som ligger i
umiddelbar nærhed (B260)

Gode tilkørselsforhold

X

Indhegning

X

Mulighed for adgangskontrol

X

Køkkenfaciliteter

X

Indkørsel fra Thisted Landevej
Perimeterhegn om hele
flyvestationen
Hovedvagten er bemandet
hele døgnet, året rundt
The køkken i alle bygninger, samt køkkenfacilitet i
Kursuscenter, bygning 263

Logistisk relaterede bygningsmæssige krav

Evt. lukket kloaksystem
Stabil strømforsyning
Indlagt vand
Mulighed for kommunikation (internt og eksternt)
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)

X
X
X
X
X

Kommunal forsyning

Personalerelaterede bygningsmæssige krav

Omklædningsfaciliteter for personale

X

Opholdsrum for personale
Toiletfaciliteter for personale

(X)
X

Nogle af værelserne kan
anvendes til personale.
The køkken kan evt. anvendes

Andre oplysninger
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Antal telefoner
Antal internetforbindelser

Fastnettelefon i alle bygninger
Trådløs internetforbindelse i alle bygninger

Andet
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Bilag D: Karantænefaciliteter – Flådestation Frederikshavn
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20
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Bilag E: Karantænefaciliteter på Aalborg Kaserner – Hvorup
Kaserne
Udfyldelse af det enkelte militære etablissement

Etablissement / Lokalitet:
Lokalstøtteelement Aalborg Kaserner (LSEAAL)
Bygningsnummer(er): 1 – 16, Hvorup Kaserne.
I alt 768 sengepladser (64 værelser x 12 = 768).

Udfyldt af:
CHEF LSEAAL

Dato /år
DEC 2009

Tabel 2: Bygningsmæssige krav til karantænefaciliteter
Scenarie
Patientrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for opstilling af senge (evt. køjesenge)
Mulighed for mand/kvinde adskillelse
Toiletter
Mulighed for opbevaring af personlige effekter

A

B

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

C

Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for medicinopbevaring
Mulighed for opbevaring af journaler (akutjournal)
Mulighed for oprettelse af utensilielager
Mulighed for opbevaring af linned
Mulighed for affaldsdeponering
Logistisk relaterede bygningsmæssige krav

Gode tilkørselsforhold
Indhegning
Mulighed for adgangskontrol
Køkkenfaciliteter
Evt. lukket kloaksystem
Stabil strømforsyning
Indlagt vand
Mulighed for kommunikation (internt og eksternt)
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)
Personalerelaterede bygningsmæssige krav

Omklædningsfaciliteter for personale
Opholdsrum for personale
Toiletfaciliteter for personale
Andre oplysninger
Antal telefoner

Det foreslås at regionen selv medbringer
mobiltelefoner og PC’er med internetadgang med mobiltelefoni.

Antal internetforbindelser
Andet
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Udfyldelse af det enkelte militære etablissement

Etablissement / Lokalitet:
Lokalstøtteelement Aalborg Kaserner (LSEAAL)
Bygningsnummer(er): BYG 20, Hvorup Kaserne.
I alt 18 enkeltværelser (kan redes op til 2). I alt 18 eller 36 sengepladser.

Udfyldt af:
Dato /år
CHEF LSEAAL DEC 2009

Tabel 2: Bygningsmæssige krav til karantænefaciliteter
Scenarie
Patientrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for opstilling af senge (evt. køjesenge)
Mulighed for mand/kvinde adskillelse
Toiletter
Mulighed for opbevaring af personlige effekter

A

B

C

X
X
X
X

Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for medicinopbevaring
Mulighed for opbevaring af journaler (akutjournal)
Mulighed for oprettelse af utensilielager
Mulighed for opbevaring af linned
Mulighed for affaldsdeponering

X
X
X
X
X

Logistisk relaterede bygningsmæssige krav

Gode tilkørselsforhold
Indhegning
Mulighed for adgangskontrol
Køkkenfaciliteter
Evt. lukket kloaksystem
Stabil strømforsyning
Indlagt vand
Mulighed for kommunikation (internt og eksternt)
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)

X
X
X
X
X
X
X
X

Personalerelaterede bygningsmæssige krav

Omklædningsfaciliteter for personale
Opholdsrum for personale
Toiletfaciliteter for personale

X
X
X

Andre oplysninger
Antal telefoner

Det foreslås at regionen selv medbringer
mobiltelefoner og PC’er med internetadgang med mobiltelefoni.

Antal internetforbindelser
Andet
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Udfyldelse af det enkelte militære etablissement

Etablissement / Lokalitet:
Lokalstøtteelement Aalborg Kaserner (LSEAAL)
Udfyldt af:
Bygningsnummer(er): BYG 25, Hvorup Kaserne.
I alt 18 enkeltværelser (kan redes op til 2). I alt 18 eller 36 sengeplad- CHEF
ser.
LSEAAL

Dato /år
DEC 2009

Tabel 2: Bygningsmæssige krav til karantænefaciliteter
Scenarie
Patientrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for opstilling af senge (evt. køjesenge)
Mulighed for mand/kvinde adskillelse
Toiletter
Mulighed for opbevaring af personlige effekter

A

B

C

X
X
X
X

Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for medicinopbevaring
Mulighed for opbevaring af journaler (akutjournal)
Mulighed for oprettelse af utensilielager
Mulighed for opbevaring af linned
Mulighed for affaldsdeponering

X
X
X
X
X

Logistisk relaterede bygningsmæssige krav

Gode tilkørselsforhold
Indhegning
Mulighed for adgangskontrol
Køkkenfaciliteter
Evt. lukket kloaksystem
Stabil strømforsyning
Indlagt vand
Mulighed for kommunikation (internt og eksternt)
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)

X
X
X
X
X
X
X
X

Personalerelaterede bygningsmæssige krav

Omklædningsfaciliteter for personale
Opholdsrum for personale
Toiletfaciliteter for personale

X
X
X

Andre oplysninger
Antal telefoner

Det foreslås at regionen selv medbringer
mobiltelefoner og PC’er med internetadgang med mobiltelefoni.

Antal internetforbindelser
Andet
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Udfyldelse af det enkelte militære etablissement

Etablissement / Lokalitet:
Lokalstøtteelement Aalborg Kaserner (LSEAAL)
Bygningsnummer(er): BYG 26, Hvorup Kaserne.
I alt 18 enkeltværelser (kan redes op til 2). I alt 18 eller 36 sengepladser.

Udfyldt af:
CHEF
LSEAAL

Dato /år
DEC 2009

Tabel 2: Bygningsmæssige krav til karantænefaciliteter
Scenarie
Patientrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for opstilling af senge (evt. køjesenge)
Mulighed for mand/kvinde adskillelse
Toiletter
Mulighed for opbevaring af personlige effekter

A

B

C

X
X
X
X

Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for medicinopbevaring
Mulighed for opbevaring af journaler (akutjournal)
Mulighed for oprettelse af utensilielager
Mulighed for opbevaring af linned
Mulighed for affaldsdeponering

X
X
X
X
X

Logistisk relaterede bygningsmæssige krav

Gode tilkørselsforhold
Indhegning
Mulighed for adgangskontrol
Køkkenfaciliteter
Evt. lukket kloaksystem
Stabil strømforsyning
Indlagt vand
Mulighed for kommunikation (internt og eksternt)
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)

X
X
X
X
X
X
X
X

Personalerelaterede bygningsmæssige krav

Omklædningsfaciliteter for personale
Opholdsrum for personale
Toiletfaciliteter for personale

X
X
X

Andre oplysninger
Antal telefoner

Det foreslås at regionen selv medbringer
mobiltelefoner og PC’er med internetadgang med mobiltelefoni.

Antal internetforbindelser
Andet
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Udfyldelse af det enkelte militære etablissement

Etablissement / Lokalitet:
Lokalstøtteelement Aalborg Kaserner (LSEAAL)
Udfyldt af:
Bygningsnummer(er): BYG 28, Hvorup Kaserne.
I alt 21 enkeltværelser (kan redes op til 2). I alt 21 eller 42 sengeplad- CHEF
ser.
LSEAAL

Dato /år
DEC 2009

Tabel 2: Bygningsmæssige krav til karantænefaciliteter
Scenarie
Patientrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for opstilling af senge (evt. køjesenge)
Mulighed for mand/kvinde adskillelse
Toiletter
Mulighed for opbevaring af personlige effekter

A

B

C

X
X
X
X

Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for medicinopbevaring
Mulighed for opbevaring af journaler (akutjournal)
Mulighed for oprettelse af utensilielager
Mulighed for opbevaring af linned
Mulighed for affaldsdeponering

X
X
X
X
X

Logistisk relaterede bygningsmæssige krav

Gode tilkørselsforhold
Indhegning
Mulighed for adgangskontrol
Køkkenfaciliteter
Evt. lukket kloaksystem
Stabil strømforsyning
Indlagt vand
Mulighed for kommunikation (internt og eksternt)
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)

X
X
X
X
X
X
X
X

Personalerelaterede bygningsmæssige krav

Omklædningsfaciliteter for personale
Opholdsrum for personale
Toiletfaciliteter for personale

X
X
X

Andre oplysninger
Antal telefoner

Det foreslås at regionen selv medbringer
mobiltelefoner og PC’er med internetadgang med mobiltelefoni.

Antal internetforbindelser
Andet
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Bilag F: Karantænefaciliteter på Aalborg Kaserner – Nørre Uttrup Kaserne
Udfyldelse af det enkelte militære etablissement

Etablissement / Lokalitet:
Lokalstøtteelement Aalborg Kaserner (LSEAAL)
Bygningsnummer(er): BYG 16, Nørre Uttrup Kaserne.
I alt 18 enkeltværelser (kan redes op til 2). I alt 18 eller 36 sengepladser.

Udfyldt af:
CHEF
LSEAAL

Dato /år
DEC 2009

Tabel 2: Bygningsmæssige krav til karantænefaciliteter
Scenarie
Patientrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for opstilling af senge (evt. køjesenge)
Mulighed for mand/kvinde adskillelse
Toiletter
Mulighed for opbevaring af personlige effekter

A

B

C

X
X
X
X

Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for medicinopbevaring
Mulighed for opbevaring af journaler (akutjournal)
Mulighed for oprettelse af utensilielager
Mulighed for opbevaring af linned
Mulighed for affaldsdeponering

X
X
X
X
X

Logistisk relaterede bygningsmæssige krav

Gode tilkørselsforhold
Indhegning
Mulighed for adgangskontrol
Køkkenfaciliteter
Evt. lukket kloaksystem
Stabil strømforsyning
Indlagt vand
Mulighed for kommunikation (internt og eksternt)
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)

X
X
X
X
X
X
X
X

Personalerelaterede bygningsmæssige krav

Omklædningsfaciliteter for personale
Opholdsrum for personale
Toiletfaciliteter for personale

X
X
X

Andre oplysninger
Antal telefoner

Det foreslås at regionen selv medbringer
mobiltelefoner og PC’er med internetadgang med mobiltelefoni.

Antal internetforbindelser
Andet
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Udfyldelse af det enkelte militære etablissement

Etablissement / Lokalitet:
Lokalstøtteelement Aalborg Kaserner (LSEAAL)
Bygningsnummer(er): BYG 20, Nørre Uttrup Kaserne.
I alt 18 enkeltværelser (kan redes op til 2). I alt 18 eller 36 sengepladser.

Udfyldt af:
CHEF
LSEAAL

Dato /år
DEC 2009

Tabel 2: Bygningsmæssige krav til karantænefaciliteter
Scenarie
Patientrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for opstilling af senge (evt. køjesenge)
Mulighed for mand/kvinde adskillelse
Toiletter
Mulighed for opbevaring af personlige effekter

A

B

C

X
X
X
X

Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for medicinopbevaring
Mulighed for opbevaring af journaler (akutjournal)
Mulighed for oprettelse af utensilielager
Mulighed for opbevaring af linned
Mulighed for affaldsdeponering

X
X
X
X
X

Logistisk relaterede bygningsmæssige krav

Gode tilkørselsforhold
Indhegning
Mulighed for adgangskontrol
Køkkenfaciliteter
Evt. lukket kloaksystem
Stabil strømforsyning
Indlagt vand
Mulighed for kommunikation (internt og eksternt)
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)

X
X
X
X
X
X
X
X

Personalerelaterede bygningsmæssige krav

Omklædningsfaciliteter for personale
Opholdsrum for personale
Toiletfaciliteter for personale

X
X
X

Andre oplysninger
Antal telefoner

Det foreslås at regionen selv medbringer
mobiltelefoner og PC’er med internetadgang med mobiltelefoni.

Antal internetforbindelser
Andet
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Udfyldelse af det enkelte militære etablissement

Etablissement / Lokalitet:
Lokalstøtteelement Aalborg Kaserner (LSEAAL)
Udfyldt af:
Bygningsnummer(er): BYG 52, Nørre Uttrup Kaserne.
I alt 27 enkeltværelser (kan redes op til 2). I alt 27 eller 54 sengeplad- CHEF
ser.
LSEAAL

Dato /år
DEC 2009

Tabel 2: Bygningsmæssige krav til karantænefaciliteter
Scenarie
Patientrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for opstilling af senge (evt. køjesenge)
Mulighed for mand/kvinde adskillelse
Toiletter
Mulighed for opbevaring af personlige effekter

A

B

C

X
X
X
X

Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for medicinopbevaring
Mulighed for opbevaring af journaler (akutjournal)
Mulighed for oprettelse af utensilielager
Mulighed for opbevaring af linned
Mulighed for affaldsdeponering

X
X
X
X
X

Logistisk relaterede bygningsmæssige krav

Gode tilkørselsforhold
Indhegning
Mulighed for adgangskontrol
Køkkenfaciliteter
Evt. lukket kloaksystem
Stabil strømforsyning
Indlagt vand
Mulighed for kommunikation (internt og eksternt)
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)

X
X
X
X
X
X
X
X

Personalerelaterede bygningsmæssige krav

Omklædningsfaciliteter for personale
Opholdsrum for personale
Toiletfaciliteter for personale

X
X
X

Andre oplysninger
Antal telefoner

Det foreslås at regionen selv medbringer
mobiltelefoner og PC’er med internetadgang med mobiltelefoni.

Antal internetforbindelser
Andet
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Udfyldelse af det enkelte militære etablissement

Etablissement / Lokalitet:
Lokalstøtteelement Aalborg Kaserner (LSEAAL)
Bygningsnummer(er): BYG 53, Nørre Uttrup Kaserne.
I alt 27 enkeltværelser (kan redes op til 2). I alt 27 eller 54 sengepladser.

Udfyldt af:
CHEF
LSEAAL

Dato /år
DEC 2009

Tabel 2: Bygningsmæssige krav til karantænefaciliteter
Scenarie
Patientrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for opstilling af senge (evt. køjesenge)
Mulighed for mand/kvinde adskillelse
Toiletter
Mulighed for opbevaring af personlige effekter

A

B

C

X
X
X
X

Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav

Mulighed for medicinopbevaring
Mulighed for opbevaring af journaler (akutjournal)
Mulighed for oprettelse af utensilielager
Mulighed for opbevaring af linned
Mulighed for affaldsdeponering

X
X
X
X
X

Logistisk relaterede bygningsmæssige krav

Gode tilkørselsforhold
Indhegning
Mulighed for adgangskontrol
Køkkenfaciliteter
Evt. lukket kloaksystem
Stabil strømforsyning
Indlagt vand
Mulighed for kommunikation (internt og eksternt)
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)

X
X
X
X
X
X
X
X

Personalerelaterede bygningsmæssige krav

Omklædningsfaciliteter for personale
Opholdsrum for personale
Toiletfaciliteter for personale

X
X
X

Andre oplysninger
Antal telefoner

Det foreslås at regionen selv medbringer
mobiltelefoner og PC’er med internetadgang med mobiltelefoni.

Antal internetforbindelser
Andet
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Bilag G: Forebyggelse af smitte og værnemidler
Formål
Formålet er at forebygge smittespredning ved at afbryde smitteveje ved mulig smitsom luftbåren infektion.
Den vigtigste forebyggelse af smittespredning er hurtig identificering og isolation, samt anvendelse af værnemidler.
Isolationsmåde
 Personer med symptomer indlægges på Infektionsmedicinsk Afdeling, retningslinje 4.1.3 del 2 følges
 Eksponerede og berørte personer holdes adskilte
o Eksponerede personer kohorteisoleres på isolationsenhed med eget toilet og bad
o Berørte personer kohorteisoleres på isolationsenhed med eget toilet og bad
Omklædningsrum (værnemidler) til personale
 Rent rum, hvor de rene værnemidler opbevares og tages på før adgang til isolationsenheden.
 Urent rum, hvor de anvendte værnemidler aftages og kasseres som klinisk risikoaffald. I rummet skal der
være mulighed for, at personalet kan udføre håndhygiejne.
Håndhygiejne
Der skal foretages håndvask samt hånddesinfektion, før isolationsenheden forlades.
Værnemidler
Før adgang til isolationsenheden skal alle anvende følgende værnemidler:
 Åndedrætsværn (FFP-3 kvalitet)note1
 Engangsbeskyttelsesbriller/visir
 Hue
 Engangsovertrækskittel med væskebarriere
o Overtrækskitlen skal nå til knæene, være lukket i ryggen (evt. engangsoperationskittel) og ikke være
udstyret med lommer. Ærmerne skal være lange og slutte tæt om håndled
 Latex- eller syntetiske gummihandsker
o Der skal anvendes to par handsker
o Handskerne skal trækkes op over overtrækskitlens manchet
 Stuebundet vaskbart fodtøj.
Afklædning af værnemidler
 Stropper på kitlen rives over, og kitlen tages af, således at den urene del ikke kommer i kontakt med
kroppen. Indersiden af kitlens ærmer og handskerne krænges af med vrangen ud
 Herefter tages rene handsker på, hvorefter beskyttelsesbriller, åndedrætsværn, hue og til sidst sko tages
af
 Værnemidlerne aftages på en sådan måde, at muligt forurenede flader ikke berøres
 Alle værnemidler aftages uden for isolationsenheden og kasseres som klinisk risikoaffald. Fodtøj må ikke
berøres med hænderne og efterlades i den urene del
 Der skal udføres håndvask og hånddesinfektion efter aftagning af værnemidler.
Affald
Den konkrete håndtering af affald afhænger af, hvilken smitsom mikroorganisme der er tale om
 Affald fra stuen emballeres i plastpose, lukkes og bortskaffes som klinisk risikoaffald, eller
 Affald dobbeltemballeres i plastposer og bortskaffes som klinisk risikoaffald
 Affaldssækken skal stå i isolationsenheden og lukkes i isolationsenheden og bortskaffes mindst en gang
i døgnet.
Snavsetøj
Den konkrete håndtering af snavsetøj afhænger af, hvilken smitsom mikroorganisme der er tale om
 Snavsetøj anbringes i gul snavsetøjspose, som er foret med plastpose
 Snavsetøjsposen skal stå i isolationsenheden og skiftes mindst en gang i døgnet, eller
 Snavsetøj kasseres som klinisk risikoaffald
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Bestik og service
Den konkrete håndtering af bestik og service afhænger af hvilken smitsom mikroorganisme der er tale om.
Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn. Der anvendes
medicinske engangshandsker ved håndtering af snavset bestik og service. ELLER Der skal anvendes engangsservice, der kasseres som klinisk risikoaffald. Dette gælder også for madaffald.
Patientens udskillelser
Håndtering af patientens udskillelser afhænger af, hvilken smitsom mikroorganisme der er tale om.
 Patienten skal benytte isolationsenhedens toilet
 Bækken og lignende anbringes direkte i isolationsenhedens dekontaminator efter brug
 Såfremt mikroorganismen udskilles via fæces/urin, kasseres dette som klinisk risikoaffald.
Spild af inficeret materiale
Blod, vævsvæsker, sekret eller ekskret optørres med cellstof eller lignende, så al synlig forurening fjernes
straks, hvorefter der desinficeres med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) eller Virkon 1%
 Hvis mikroorganismen ikke er følsom for almindelige desinfektionsmidler som ethanol og Virkon anvendes Actichlor Plus som er en klorholdig brusetablet
Patientens journaler, henvisninger og lignende
Journaler, henvisninger og lignende skal ikke ind på stuen.
Laboratorieprøver
 Prøvetagningsvogn må ikke tages med ind i isolationsenheden
 Når prøven er taget, skal prøveglasset desinficeres på overfladen med et spritholdigt middel (f.eks.
ethanol 70-85%) eller Virkon 1%
o Hvis mikroorganismen ikke er følsom for almindelige desinfektionsmidler som sprit og Virkon anvendes Actichlor Plus som er en klorholdig brusetablet
 Prøveglasset skal emballeres forsvarligt.
Undersøgelser
Undersøgelse skal så vidt muligt foregå på stuen
Rengøring
 Rengøringspersonalet skal anvende værnemidler som det øvrige personale
 Kontaktpunkter som seng, sengebord/bord, håndtag, knapper på overvågningsudstyr rengøres dagligt
 Stue og toilet rengøres dagligt
 Rengøringsudstyr skal være stuebundet
 Flergangsklude og mopper emballeres i plastposer før anbringelse i snavsetøjspose
Ved ophævelse af isolation:
Rengøring
 Isolationsenheden skal henstå i 20 min. inden rengøring
 Personalet anvender værnemidler under tømning og rengøring af isolationsenheden
 Inventar på stuen og alle vandrette flader rengøres. De rengjorte overflader desinficeres med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) eller Virkon 1%
 Rengøringsudstyr rengøres og desinficeres efterfølgende med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 7085%) eller Virkon 1%
o Hvis mikroorganismen ikke er følsom for almindelige desinfektionsmidler som ethanol og Virkon anvendes Actichlor Plus som er en klorholdig brusetablet
Seng, dyner, puder og gardiner
Den konkrete håndtering af seng, dyner, puder og gardiner afhænger af, hvilken smitsom mikroorganisme
der er tale om.
 Dyner, puder, spencomadras, sengeforhæng og gardiner sendes til vask i gul snavsetøjspose
 Seng og madras rengøres og desinficeres efterfølgende med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 7085%) eller Virkon 1% inden disse flyttes fra isolationsenheden, eller når isolationsregimet ophæves.
o Hvis mikroorganismen ikke er følsom for almindelige desinfektionsmidler som ethanol og Virkon anvendes Actichlor Plus som er en klorholdig brusetablet
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Bilag H: Bevogtningsplan Nordjyllands Politi
13. april 2010

Standardbefaling for iværksættelse af bevogtningsplan
I forbindelse med etablering af karantænefaciliteter i
Region Nord.s område:

OPA
PLANLÆGNINGSSEKTIONEN
Jyllandsgade 27
9000 Aalborg
jr.nr.
Telefon: 114
Telefon direkte: 9630 1464
Lokal:
2808
Mobil: 7258 1691
Telefax: 9630 1482
E-mail: ptr001@politi.dk
njyl-opa-plan@politi.dk
Web:
www.politi.dk

1. Situation:
Epidemikommissionen har besluttet at etablere karantænefaciliteten et sted i Nordjylland.
Beredskabsstaben ved Nordjyllands Politi er etableret og har den udførende rolle ved etableringen.
Varigheden af karantænefaciliteten afhænger af den konkrete situation.
2. Opgave:
Politiet skal etablere indre og ydre bevogtning på stedet, ligesom der skal etableres adgangskontrol.
3. Udførelse:
Bevogtningen etableres ved:
Indre indadvendt bevogtning, således at ingen kan forlade karantænefaciliteten uden tilladelse.
Ydre udadvendt bevogtning, således at der ikke udefra kan etableres kontakt med nogle inde på karantænefaciliteten.
Etablering af adgangskontrol, hvor ALLE skal passerer igennem.
4. Faglig Tjeneste:
Retningsliner tilgår i forbindelse med opgaven.
5. Signaltjeneste:
Der etableres intern kontakt via Motorola. Der etableres kontakt til KSN via mobiltelefon.
Tlf. numre og kaldenavne tilgår ved opgavens start.

Poul Tradsborg
politikommissær
,
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