Koronaviruset

FHI

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

• KA har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet vedrørende mulighet
for smitte ved behandling av lik som har vært utsatt for koronasmitte.
• Det er ikke opplyst at kister representere noen smittefare.
• Men dersom forvaltningen skal være i direkte nærkontakt med
koronasmittede lik, skal man følge de retningslinjer som er gitt til
helsepersonell.

• Forskrift om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd som
omhandler rutiner ved fare for smitte. I § 1-3 Ansvar heter det:
• Lege som skriver legeerklæring om dødsfall, skal varsle kommunelegen og den
som henter liket dersom dødsfallet skyldes en mistenkt eller påvist smittsom
sykdom som gjør at det må tas særlige forholdsregler for å unngå overføring av
smitte, jf § 2-1. Dette gjelder også hvis avdøde hadde eller det foreligger mistanke
om slik sykdom, men døden inntraff av annen årsak.
• Begravelsesbyrå som får i oppdrag å utføre transport, håndtering og emballering
av lik, skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften overholdes for såvidt
angår byråets tjenester. Tilsvarende gjelder for den som forestår gravferd, evt.
åpning av grav og flytting av lik.
• Den som har forvaltningsansvaret for institusjon, gravkapell e.l. hvor lik
håndteres, emballeres eller oppbevares, skal sørge for at bestemmelsene i denne
forskriften følges for såvidt angår de handlinger som finner sted i dennes lokaler.
• Det er jf §2-1 siste ledd Helsedirektoratet som angir hvilke sykdommer/ tilstander
som medfører særlig smittefare ved håndtering og emballering av lik eller åpning
av kiste. De angir også hvilke forhåndsregler som må tas ved ulike sykdommer/
tilstander.

§ 2-2.Beredskap
Helsedirektoratet kan gi begravelsesbyråer pålegg om å ha en beredskapsplan for
transport og håndtering av et større antall lik ved epidemier og større ulykker som krever
mange dødsofre. Tilsvarende kan den som har forvaltningsansvaret for oppbevaringsrom
for lik gis pålegg om å ha en beredskapsplan for hygienisk forsvarlig oppbevaring av et
større antall lik.

https://www.ka.no/organisasjon/beredskap

Følg Folkehelseinstituttets anbefalinger
nøye
Ta kontakt med kommunelege for gjensidig
informasjon

Noen råd

Gå gjennom egne hygienerutiner
Skriftliggjør egen beredskap
Snakk med de ansatte

Seremonier
• Samarbeid mellom kirkeverge og prost
• Samarbeid mellom kirkeverge og andre dersom det benyttes
bygninger som er under fellesrådets forvaltningsansvar
• Gjør risikovurderinger og sett inn eventuell forbyggende tiltak

