
 

Information 

til gravide kvinder og forventningsfulde forældre 

 

Kære mødre og fædre, 

Takket være de lave infektionsrater i Slesvig-Holsten og især i Dithmarschen har 

statsregeringen og Dithmarschen distrikt lempet begrænsningerne på fødselsfaciliteter. 

Derfor kan vi frem for alt give fædre og andre nære mennesker mere plads og tid til at 

ledsage de vordende mødre og hilse på den nye Westküstenkinder (vestkystbørn). Ikke 

desto mindre beder vi dig om at overholde følgende retningslinjer for din sikkerhed og for alle 

andre mennesker i vores klinik. 

Besøg og fødselsstøtte 

 Gravide kvinder kan ledsages af faderen eller en anden person tæt på den gravide og 

navngives ved navn under hele fødselsprocessen. 

 Efter fødslen giver vi faderen eller en anden navngivet ledsagende tilstrækkelig tid til 

at besøge mor og den nyfødte en gang dagligt på den ugentlige afdeling. Vær dog 

opmærksom på, at det på grund af de stadig strenge officielle krav ikke er muligt for 

fædre og andre ledsagende personer at overnatte eller dele spisestuen. Dette gælder 

også brugen af familieværelse. 

 Kontroller finder sted ved indgangen til klinikkerne. Som besøgende bliver du 

registreret ved navn, og som besøgende bliver du nødt til at give oplysninger om en 

mulig korona-infektion. Vi er juridisk forpligtet til at registrere. 

Bemærk, at adgangskontroller kan føre til ventetider. Du kan dog hjælpe med at 

reducere ventetiderne ved allerede at udfylde og underskrive registreringsformularen. 

Dokumentet kan downloades på vores hjemmeside. 

 Som navngivet besøgende modtager du et armbånd som bevis på din 

besøgstilladelse. Dette armbånd er ikke overførbart og bør bæres permanent for at 

fremskynde indgangskontrollerne. Beskadigede armbånd udskiftes. 

 Hvis der er rimelig tvivl om besøgendees identitet, har vores ansatte ret til at 

kontrollere din identitet med et passende foto-ID. 

 Hvis det er nødvendigt, kan du få medicinsk mund-næse-beskyttelse fra os. 

 På trods af masken skal du holde en afstand på mindst 1,5 meter fra patienter og 

personale. 

 Overhold grundlæggende hygiejne, og desinficér venligst dine hænder, når du går ind 

og forlader klinikken, fødestuen og patientrummet! 

 Bemærk venligst! Besøgstilladelsen udløber også for fædre, så snart de udvikler 

forkølelsessymptomer eller andre symptomer, der er typiske for en corona-infektion. I 

dette tilfælde er myndighederne strengt forbudt at komme ind i klinikken. 

 

 



 

Rådgivning til gravide 

 For at undgå, at coronavirus ikke opdages i Westküstenkliniken, tester vi alle 

patienter, når de bliver optaget i coronavirus. Hvis situationen tillader det, vil vi 

tage en halsnæsetest hjemme hos dig efter fødslen. 

 Hvis der findes en corona-infektion under testen, skal vi placere dig i et 

isoleringsrum på den ugentlige afdeling og du må ikke modtage et besøg. Dit 

barn kan bo hos dig. 

 Hvis du er blevet diagnosticeret med en corona-infektion før fødslen, skal du 

informere vores personale. Vores team kan derefter forberede sig i 

overensstemmelse hermed. Levering er under alle omstændigheder mulig i 

Westküstenkliniken. 

 Fortæl os også, hvis du lider af forkølelsessymptomer eller andre symptomer, 

der er typiske for en corona-infektion. 

Mange tak for at have overholdt reglerne og ydet et aktivt bidrag mod den mulige spredning 

af koronavirussen. Som et team på fødselscentret vil vi ledsage dig kompetent og 

opmærksom, selv i disse svære tider! 

Med venlig hilsen 

Westküstenkinder- Hold 


