
Isolationsophold for borgere i Greve Kommune 

I det følgende kan du læse om hvordan du ansøger samt vilkår og retningslinjer for isolations-
opholdet. 

Sådan ansøger du 

Hvis du har et testresultat, der viser, du er smittet, skal du sende det til Digital Post. Dertil skal 
alle ansøgere ringe til vagttelefonen på 21 65 70 24, som bliver betjent af en fra Visitationen. 
Du kan ringe mellem kl. 8:00 og 15:00 alle ugens syv dage 

Længden af opholdet på isolationsfaciliteten. 

Opholdets længde kan variere, alt efter din situation: 

• Hvis du er smittet med COVID-19 og har symptomer på sygdommen, betragtes du som
smittefri 48 timer efter, du ikke længere har symptomer. Dog kan nogle symptomer
være længerevarende som f.eks. tab af smags- og/eller lugtesans, hoste, træthed eller
hovedpine. Det betyder, at du betragtes som smittefri fra 10. dagen, efter du havde de
første symptomer, hvis du samtidig har været fri for feber de sidste to dage og sympto-
merne er mildere end tidligere. Det gælder også hvis du har nogle af ”rest-sympto-
merne” ovenfor.

• Hvis du ikke har symptomer på COVID-19 på trods af, at du er påvist smittet, kan du op-
hæve selvisolationen 7 dage efter den dag, hvor du fik taget testen. Du skal ikke testes
igen for at være rask.

• Du betragtes som smittefri 48 timer efter, du ikke længere har symptomer. Herudover
kan isolationen ophæves efter et testsvar, der viser, at du ikke er smittet med COVID-
19, eller fra 10. dagen efter du havde de første symptomer - hvis du altså samtidig har
været fri for feber de sidste to dage og symptomerne er mildere end tidligere. Det gæl-
der også, hvis du har nogle af ”rest-symptomerne” ovenfor.

• Som nær kontakt skal du testes på 4. dagen og 6. dagen efter kontakt med den smit-
tede. Hvis du efter den anden test får besked om, at du ikke er smittet med COVID-19,
kan du ophæve isolationen. Bliver det påvist, at du er smittet med COVID-19, skal du
følge vejledningerne ovenfor under henholdsvis smittede med og uden symptomer på
COVID-19.

https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=32144
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Hvis du bevilliges et ophold på isolationsfaciliteten 

Kør helst i egen bil eller bliv kørt af et familiemedlem, hvor du sidder med afstand, fx på bag-
sædet af bilen. Undgå så vidt mulig offentlig transport.  

Hvis du ikke kan transportere dig selv til isolationsopholdet, skal du kontakte Greve Kommune 
på 2165 7024, som så vil forsøge at finde en løsning for dig.  
Du skal selv sørge for hjemtransport. 

Hvornår kan du ankomme til isolationsfaciliteten 
Ankomsten skal aftales direkte med isolationsfaciliteten. Der er således ikke fast ankomsttids-
punkter. 

Overordnede retningslinjer for opholdet 

• Du skal følge gældende anbefalinger for selvisolation og forebyggelse af smittespred-
ning: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig_-som-er-smittet-med-ny-
coronavirus-og-skal-paa-frivilligt-isolationsophold - samt isolationsopholdets 
retningslinjer.

• Du skal selv gøre rent på dit værelse under opholdet

• Du må ikke ryge eller drikke alkohol på værelset.

• Du må kun forlade værelse for at gå ud udenfor, og kun lige udenfor døren, og det må 
kun ske i tidsrummet 8.30 til 11.30.

• Du har mulighed for at medtage en elkedel og krus på værelset. Der er ikke køleskab på 
værelset. Der kan medtages en mindre køleboks på værelset.

• Du må få kortvarige besøg ved vinduet af pårørende – husk afstandskrav på 2 meter.

Vigtigt opmærksomhedspunkt 
Der ikke er sundheds- eller socialfagligt personale tilknyttet faciliteten. Derfor skal du være op-
mærksom på, hvis dine symptomer forværres. Hvis de gør det, skal du selv kontakte egen læge 
eller lægevagten 1813 i Region Hovedstaden. I tilfælde af akut livstruende sygdom skal du kon-
takte akuttelefonen 112. 

Du opfordres til at holde daglig kontakt til nære pårørende. 

Priser for opholdet 
Opholdet er gratis for Greveborgere og inkluderer 3 daglige måltider 

Greve Kommune opkræver dog betaling, hvis du er indrejst fra udlandet og på den baggrund 
skal i selvisolation. Prisen er følgende: 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig_-som-er-smittet-med-ny-coronavirus-og-skal-paa-frivilligt-isolationsophold
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig_-som-er-smittet-med-ny-coronavirus-og-skal-paa-frivilligt-isolationsophold
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• 1000 kroner per nat eksklusiv forplejning 
• 350 kroner per dag for forplejning 

 
 


