Hjelp oss å begrense smitte av koronavirus - husk håndhygiene og avstand.
ENGLISH BELOW

1. Kom frisk! Du skal IKKE møte i Mammografiprogrammet hvis du har luftveissymptomer,
feber eller andre tegn som kan bety smitte av koronaviruset. Kontakt brystsenteret for ny avtale.

2. Ikke kom til venterommet lenge før timen! Ikke møt opp mer enn 15 min.
før timen. Vi kan ikke ha for mange på venterommet samtidig. Pårørende må vente utenfor.

3. Sjekk lokale rutiner for smittevern FØR du møter! Det kan være
adgangskontroll. Dette kan ta litt tid. Ved mistanke om smitte blir du sendt hjem. Les mer:
 Ahus: ahus.no
 Haugesund/ Helse Fonna: helse-fonna.no
 Haukeland universitetssjukehus/Hordaland: helse-bergen.no/mammografiogkorona
 Helse Førde/Sogn og Fjordane: helse-forde.no
 Helse Møre og Romsdal: helse-mr.no
 Helse Stavanger: helse-stavanger.no
 Nordlandssykehuset Bodø: nordlandssykehuset.no
 Oslo: oslo-universitetssykehus.no
 St. Olavs hospital/Trøndelag: stolav.no
 Sykehuset Innlandet – Hamar og Lillehammer: sykehuset-innlandet.no
 Sykehuset Telemark: sthf.no
 Sykehuset Vestfold: siv.no
 Sykehuset Østfold: sykehuset-ostfold.no
 Sørlandet sykehus: sshf.no
 UNN Tromsø/Troms og Finnmark: unn.no
 Vestre Viken: vestreviken.no

HELP STOP THE SPREAD OF CORONAVIRUS!

1. Stay home if you’re sick! DO NOT attend BreastScreen Norway if you have a fever,
symptoms of respiratory disease, or any other symptoms of coronavirus disease. Please contact
your breast centre to make a new appointment

2. Do not enter the waiting room too early! Do not come to your appointment
more than 15 minutes before the scheduled time. The number of women who can be in the
waiting room is limited. Anyone accompanying you should wait outside.

3. Be familiar with local procedures BEFORE you come to screening.
Some screening centres will check you for symptoms of coronavirus disease before you can
enter. This may take some time. You will be sent home if you show signs of coronavirus disease.
See the websites listed above to learn about the routines at your local hospital.

