PRESSEMELDING

Nesodden, 8. mars 2020, kl. 18.30

Nytt bekreftet tilfelle av koronasmitte på Sunnaas sykehus HF
Det er nå to ansatte som er bekreftet smittet av koronavirus på Sunnaas sykehus. Søndag 8. mars 2020
ble det bekreftet et nytt tilfelle hvor en ansatt testet positivt på koronavirus. Den ansatte fikk
symptomer fredag 6. mars og møtte ikke på jobb, og har siden holdt seg i hjemmekarantene.
I tillegg ble det som kjent lørdag 7. mars 2020 bekreftet at en ansatt på avdeling for hjerneslag har testet
positivt på koronavirus. Den ansatte var på jobb i tre dager, før det ble klart at vedkommende kunne være
smittet. Det regnes som sannsynlig at denne ansatte er smittekilden til det nye tilfellet.
Sunnaas sykehus tar situasjonen på største alvor og har for øyeblikket 45 av sine ansatte i
hjemmekarantene og seks pasienter i isolasjon på avdeling for hjerneslag.
«Det blir også en midlertidig stans i inntak av nye pasienter, bortsett fra pasienter som henvises direkte fra
andre sykehus og står i fare for forverring om de ikke overføres til Sunnaas sykehus som planlagt» sier
klinikksjef på Sunnaas sykehus, Kathi Sørvig.
Pasienter som er i helgepermisjon blir også værende hjemme de neste par dagene og så lenge situasjonen
krever det.
Pasienter og pårørende
Pasienter på avdelingen som har hatt nærkontakt med de aktuelle ansatte, er informert og ivaretatt etter
gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet med isolasjon på rom. Pårørende til eksponerte pasienter
er informert.
For generelle spørsmål benyttes Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015.
Informasjon til ansatte
Formidling av informasjon til andre ansatte som har vært i nærkontakt med de ansatte. De som har vært
eksponert for smitte blir satt i hjemmekarantene etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Øvrige ansatte
er varslet.
Sykehuset er fortsatt i grønn beredskap. Oppdatert informasjon legges fortløpende ut på www.sunnaas.no
For mer informasjon kontakt
Thale Hartmann, kommunikasjonsrådgiver
thale.hartmann@sunnaas.no / mobil 995 46 638
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