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Medieklip fra COVID-19-krisen

 
19. marts 2020

”Vi skal alle sammen gøre noget for 

ikke at smitte andre. Det er især vig-

tigt på apoteket, da det skal holde 

åbent. Vi er derfor afhængige af, at 

det ikke er for mange på apotekerne, 

der bliver syge,” siger Helle Jacobsga-

ard, sundhedsfaglig chefkonsulent 

hos Danmarks Apotekerforening.” 
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BT, 

19. marts 2020

”32-årige Helen Christine Lohmann, 

der er farmaceut på et apotek i ho-

vedstadsområdet, oplever nemlig 

kunder, der i disse dage ikke tager 

det nødvendige hensyn, når de 

handler på apoteket. Derfor skrev 

hun mandag et opslag på Facebook, 

hvor hun opfordrede folk til at tæn-

ke sig om og ikke bare være ligeglade 

med smittefaren, selv om der måske 

ikke er tydelige symptomer på smit-

ten. Et opslag, der i skrivende stund 

er delt mere end 12.000 gange.”

 
16. marts 2020
Apotekerforeningen vil ikke udstede 
en bred advarsel mod, at ældre går 
på apoteket.
   ”Men det kan bestemt være en god 
idé, hvis man kan få andre til at hen-
te medicin og andre daglige fornø-
denheder for sig,” siger Anne Kahns, 
formand i Danmarks Apotekerfor-
ening.” 

 
19. marts 2020

”Mens Danmark i stigende grad luk-

ker ned for at reducere smitterisiko-

en med covid-19, er apotekerne fort-

sat åbne – også selvom de ligger i et 

indkøbscenter, stormagasin eller bu-

tiksarkade, der er blevet bedt om at 

lukke fra i dag.”

DR1                          TV Avisen, 
20. marts 2020
”De ansatte må passe deres job på Bruuns Apotek i Aarhus. ”Det er utrolig vigtigt, at vi altid er her til at udlevere medicin. Det er jo også en kritisk funktion,” siger apoteker Lene Hurup Kristoffersen. Men med kun-derne følger også smitterisiko. […] Derfor har apotekeren nu valgt at sætte plexiglasruder op foran kasser-ne. Det samme gør man på mange apoteker rundt om i landet.”

                        .dk,        
13. marts 2020 
”Apoteker er begyndt at melde om hamstring, selvom der er medicin nok til alle. Der er ikke problemer med forsyningen af medicin på lan-dets apoteker. Men der er nogle, der er begyndt at hamstre. Og det skal man ikke. Sådan lyder det fra sund-hedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde. ”Per dags dato sætter vi en stopper for den begyn-dende hamstring af medicin på vores apoteker. Der er medicin nok til at dække alles behov i Danmark.””
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