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Covid-19
Information till provtagna
Det är viktigt att personer som provtas under misstanke om covid-19 förstår vilka
förhållningsregler som gäller fram tills de fått provsvar. Även vid misstanke om
covid-19 som är en allmänfarlig sjukdom, ska förhållningsregler gälla. Till exempel
får man inte arbeta i väntan på provsvar, något det tyvärr kommer många rapporter
om att människor gör, även personal inom sjukvård och äldreomsorg.
Dokumentet ”Information till dig som provtagits för covid-19” ska delas ut till
patienter i samband med provtagning. Dokumentet finns översatt till flera språk.
Vid positivt prov ska patienten få förhållningsregler och information enligt
smittskyddsblad till patient. Det åligger provtagande enhet att säkerställa att personen
förstår den skriftliga informationen.
Patienten ska även få instruktioner om hur hen ska genomföra smittspårning, se
dokument ”Smittspårning – information till dig som har covid-19 och är provtagen i
primärvård”.
Samtliga dokument, som delas ut vid provtagningen, finns samlade på denna sida
under fliken Information att dela ut till personer som provtagits via primärvård.
På samma sida finns också information till de personer (kontakter) som kan ha utsatts
för smitta.

Smittspårning - av person med covid-19 som
provtagits i primärvård
Smittspårningen syftar främst till att närkontakter ska få information och att
uppmärksamma vårdenheter på att en person positiv för SARS-cov-2 har vistats där.
Smittspårningen ska i de flesta fall utföras av individen själv. Personer som av något
skäl inte kan eller vill genomföra smittspårningen själv uppmanas att kontakta sin
vårdcentral. Mer information om smittspårning finns på smittskyddets hemsida.
Information till patient ”Smittspårning – information till dig som har covid-19 och är
provtagen i primärvård”.
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Information till primärvård ”Smittspårning - av person med covid-19 som provtagits
i primärvård”

Vårdpersonal som arbetar med symtom
I många smittspårningar kring vårdenheter framkommer det att personal arbetat med
symtom. Oftast handlar det om milda och ospecifika symtom. Ofta tillkommer fler
symtom och personen blir provtagen.
Det är viktigt att all personal inom sjukvård och kommunal omsorg har kännedom
om att covid-19 kan ge milda och ospecifika symtom och att man måste vara
uppmärksam på detta och stanna hemma, eller gå hem om man upplever symtom
som kan vara kopplade till covid-19.

Kluster av covid-19-fall
Om information framkommer som talar för att flera personer smittats samtidigt eller
under kort tid på samma plats, till exempel på en fest, en verksamhet eller en
arbetsplats, ska det lokala smittskyddskontoret kontaktas. Kontaktuppgifter finns på
vår hemsida www.vgregion.se/smittskydd
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