RIKTLINJE VID MISSTANKE AV KONTAKT
MED CORONAVIRUS (COVID-19)
1 Bakgrund och syfte
Sedan december månad 2019 har viruset som benämns Coronavirus, covid-19, spritt sig i framför allt
provinsen Hubei i Kina, men även några få fall i övriga världen. Folkhälsomyndigheten följer
händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer fortfarande risken som mycket låg för att smittan
ska spridas i Sverige i samband med enstaka importfall. Denna riktlinje är framtagen efter
rådfrågning av Folkhälsomyndigheten. Coronaviruset covid-19 har klassats som allmänfarlig sjukdom
och detta innebär att den läkare som upptäcker sjukdom har anmälningsplikt till
smittskyddsläkare/Folkhälsomyndigheten.

-

Att minimera risken för eventuell smittspridning
Att ge en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare

2 Riktlinje
Öppenhet och information är viktigt när vi möter smittsamma sjukdomar. Informera och diskutera
om denna riktlinje på arbetsplatsträffar eller andra mötesforum. Ha en öppen dialog med
medarbetare som reser till osäkra områden. Med insikt om sekretess och integritet, diskutera hur ni
möter kunder och dess företrädare i de olika situationerna som beskriv nedan.
Medarbetare som har rest i områden där coronaviruset sprids och ej har symtom, ska tillsammans
med arbetsgivaren gör en bedömning vid hemkomst, smittskyddsläkare i regionen kontaktas för
rådgivning, innan återgång i tjänst. Personen ska vara uppmärksamma på symtom som hosta,
andningssvårigheter och feber.
Om en person efter hemkomst från riskområde och återgått i tjänst får symtom enligt ovan, ska
personen stanna hemma och kontakta 1177 för vidare handläggning. Om smitta är konstaterad gör
regionens smittskyddsläkare en smittspårning av de kontakter personen haft. Följ instruktioner från
rådgivning 1177.
I scenariot att medarbetare träffar en kund/företrädare, som vistats i riskområde och har symtom,
men ej diagnostiserats, ska smittskyddsläkare i regionen kontaktas för bedömning av arbetssituation
och fortsatt arbete.
Om den kunden/företrädaren befinnes smittad ska smittspårning ske, fallet överlämnas till
smittskyddsläkare i regionen, som gör en riskbedömning och beslutar om åtgärd.
När vi möter kunder/företrädare som varit i riskområdet, men inte har några symtom, behöver inga
åtgärder vidtas.
När fall konstateras och smittskyddsläkare ska kontaktas, kontaktas också ssk

Vi ska som alltid vara noga med att efterleva och följa upp att våra medarbetare följer Basala
hygienrutiner.

3 Målgrupp
Denna riktlinje gäller för följande enheter inom XXXXX
Alla enheter

