Vejledning gravide ift. generel håndtering og evt. behandling med
monoklonale antistoffer: Symptomer på COVID eller testet pos. for COVID*
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Der skal foretages en PCR-test, hvis kun positiv kvik-test (pos. < 14 dage).
Lette symp.: feber, hoste, træthed, nedsat smags- eller lugtesans, hovedpine, generel ømhed.
Svære symp.: vejrtræknings-, tale- el. bevægelsesbesvær, åndenød, brystsmerter, forvirring.
Vaccinedækket: vaccineret x 2 + 14 dage el. vaccineret x 3 + 14 dage. Max. vaccinealder: 6 mdr.
SARS-CoV-2 infektion < 12 uger = immun eller > 12 uger + vaccination
Tak til Rikke B Helmig og kolleger, Skejby.
DSOG Dec 2021

Vejledning gravide ifht. generel håndtering og evt. behandling med
monoklonale antistoffer: symptomer på COVID eller testet pos. COVID*
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Informér om kontakt til Akutmodtagelse for gravide ved mindre liv, COVID-symp.**/*** el. febrilia
*
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Der skal foretages en PCR-test, hvis kun positiv kvik-test (positiv < 14 dage).
Lette symp.: feber, hoste, træthed, nedsat smags- eller lugtesans, hovedpine, generel ømhed.
Svære symp.: vejrtræknings-, tale- el. bevægelsesbesvær, åndenød, brystsmerter, forvirring.
Vaccinedækket: vaccineret x 2 + 14 dage el. vaccineret x 3 + 14 dage. Max vaccinealder: 6 mdr.
SARS-CoV-2 infektion < 12 uger = immun eller > 12 uger + vaccination
Tak til Rikke B Helmig og kolleger, Skejby.
DSOG Dec 2021

