
 

Sammanfattning av de viktigaste åtgärderna gällande 
Coronavirus 19-nCoV 
 
Instruktion för personalen – 2020-11-26 
 

 
 
 
Kom ihåg – symtom vid Corona: 
 
Kliniska symtom:  
Akut infektion med till exempel förkylningssymtom, hosta, andnöd, halsont och feber men även 
bortfall av lukt- och smaksinne, allmän sjukdomskänsla med trötthet, huvudvärk, muskelvärk och 
mag-tarmbesvär, exempelvis diarré kan förekomma. Symtombilden varierar från mycket milda 
symtom till svår nedre luftvägsinfektion som kan kräva intensivvård.  
 
Din hälsa och vår gemensamma möjlighet att erbjuda säker vård till alla våra medborgare är första 
prioritet – precis som tidigare men ännu viktigare under den rådande situationen. 
 
 
Kom ihåg – Så ska jag förhålla mig: 
 
Jag som medarbetare bör ta även ”enkla” symtom på allvar: Så fort jag känner av några akut 
nytillkomna symtom så som feber, hosta, snuva, allmän trötthet, led-/ muskelvärk eller dyl. ska jag 
stanna hemma – oavsett om jag misstänker en vanlig förkylning eller en infektion med Covid-19. Jag 
tar kontakt med min verksamhetschef.  
 
Även om jag känner mig frisk på morgonen och får ovan nämnda symtom under dagen bör jag 
omedelbart kontakta min verksamhetschef och sluta jobba. 
 

 

Kom ihåg – Så ska jag förhålla mig om en person i mitt hushåll har Covid-19-liknande symtom: 

 

När en person i ditt hushåll är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19, ska den 
som är sjuk isolera sig i hemmet. Den som är sjuk ska ta ett prov för att se om den har covid-19.  

Du och de andra i hushållet ska tänka på att: 

• Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk. 
• Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum. 
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 
• Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. 
• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en 

papperskorg och tvätta händerna efter. 
• Vara uppmärksam på om du själv får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, 

vanligast 5 dagar). 
 

  



Kom ihåg – Så ska jag förhålla mig om någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19 
 
När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i 
hushållet följer nedanstående förhållningsregler: 
 
Du ska stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt 
för covid-19.  
Friska barn och elever i Ditt hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till förskola, grundskola, 
fritidshem eller gymnasiesärskola men ska i övrigt undvika ytterligare kontakter i samband med t.ex. 
fritidsaktiviteter.  
 
Förhållningsreglerna gäller från datumet då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt. 
På den femte dagen efter att hushållsmedlemmen testats positivt ska alla i hushållet testas för covid-
19. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom 
samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar. 
 

 

Kom ihåg - Dessa åtgärder på min arbetsplats är avgörande för att minska risken för smittspridning  
 
För att minska risken för smittspridning bör alla hålla avstånd från andra i alla situationer där det är 
möjligt.  

• Morgonmötet ska genomföras på ett digitalt sätt, alltså TEAMS 
• Undvik att det blir trängsel vid raster, luncher och möten. 
• Beakta alla hygienåtgärdar innan Du kommer in till fikarummet, dvs. tvättar och spritar 

händerna, ser till att handtag, knivar, osthyvlar, kaffekannor, funktionsknappar på 
mikrovågsugnen osv spritas i jämna mellanrum. Vårdcentralchefer bör överväga att handla 
t.ex. skivad ost och en-portions-förpackningar för smör istället för storförpackningar. 

• Överväg att ta med Dig Din egna mat till fikarasten.  
• Begränsa antalet personer som har rast i samma lokal samtidigt, anpassa tid för rast och 

öppna upp fler lokaler, till exempel konferensrum, där man kan ta sin rast.  
• Möblera om så att avstånden mellan sittplatserna i lunchrum, omklädningsrum och 

konferensrum blir större. 
• I möjligaste mån bör möten genomföras via TEAMS. Begränsa antalet mötesdeltagare vid 

fysiska möten och välj hellre en större lokal än att trängas flera framför samma skärm. 
 
 
Kom ihåg: Min personliga skyddsutrustning  
 
Alla medarbetare använder sig av skyddsvisir när avståndet till patienten (oavsett besöksorsak) är 
mindre än 2 meter. Vid misstanke om möjlig SARS-CoV-2 infektion gäller skyddsutrustning med visir, 
munskydd, plastförkläde, handskar mm. samt speciella hygienåtgärder – precis som tidigare. 
 
Munskydd och visir behöver inte bytas mellan patienter och kan användas så länge det inte tas av, 
förorenas, skadas eller genomfuktats. 
 
Alla som vistas i vårdrummet, inkluderat närstående, ska använda personlig skyddsutrustning.  
 
 
  



Kom ihåg: Säker avklädning av skyddsutrustning  
 
Inne på vårdrum alternativt i sluss:  

1. Ta av handskar, desinfektera händerna.  
2.  Ta av visir bakifrån, desinfektera händerna.  
3.  Ta av skyddsrock, desinfektera händerna.  

 
Utanför vårdrum alternativt i sluss:  

4.  Ta av andningsskydd. (ta båda remmar bakifrån och lyft dem fram över huvudet), desinfektera 
händerna. 

 
 
Kom ihåg: Undvik trängsel för patienter 
 
All ”drop-in-verksamhet” kan innebära risk för smittspridning och bör undvikas i möjligaste mån. 
Detta ska – om möjligt – ersättas med bokade tider på t.ex. SSK-, läkar-, labb- och andra 
mottagningar. 
 
 
Kom ihåg: Undvik resor utanför Sverige 
 
Efter senaste utvecklingen så avråder koncernledningen starkt från att resa utomlands över huvud 
taget! Medpro Clinic och Du som medarbetare har en extra viktig roll som vårdgivare och 
tillsammans måste vi ta extra ansvar i rådande situation. Det är högst oansvarigt att riskera egen och 
andras hälsa. Glöm inte att Du är del av en mycket viktig samhällsfunktion och Du måste kunna ta 
hand om sjuka samt utsatta patienter.  
 
Alla anställda i Medpro Clinic bör dessutom följa UD:s reserekommendationer från 200314 som 
uppdaterades den 9 november 2020. Avrådan från icke-nödvändiga resor gäller för alla länder 
utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien (t o m 31 jan 2021), Estland, Irland och 
Lettland (t o m 2 december 2020).  
 
Uppdateringen görs löpande via https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-
arbete-med-anledning-av-coronaviruset/. 
 
Om Du trots avrådan väljer att resa utomlands oavsett färdsätt kan Du vid hemkomst få instruktioner 
att inte komma till arbetsplatsen i 10-14 dagar. I detta fall kan Medpro Clinic neka att betala ut lön.  
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