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Riktlinjer om coronaviruset för Medpro Clinic medarbetare 

Dessa riktlinjer gäller samtliga medarbetare inom Medpro Clinic. Riktlinjerna uppdateras även 

fortsättningsvis kontinuerligt enligt Folkhälsomyndighetens, Regionens och Utrikesdepartementets 

rekommendationer. 

Riktlinjer för hemvändande medarbetare från riskområden: 

Om man har luftvägssymtom, hosta eller feber och varit i ett riskområde ska man stanna hemma och 

omedelbart kontakta Vårdguiden 1177 för vidare bedömning. 

Alla som kommer hem från riskområden ska kontakta sin närmsta chef innan man kommer till arbetet. 

Risken för smitta är låg, men vi tillämpar försiktighetsprincipen. Har man varit på resa och kan ha 

exponerats för coronavirus har man skyldighet att informera sin närmsta chef, enligt smittskyddslagen.   

Om man trots avrådan väljer att resa till ett område som redan innan avfärd klassats som riskområde för 

coronavirus av Folkhälsomyndigheten kan man vid hemkomsten få instruktioner att inte komma till 

arbetsplatsen. I detta fall är Medpro Clinic inte skyldig att betala ut lön. 

Vi kommer att hantera varje individ för sig, och hitta lösningar för var och en. 

Riskområden är (200303): 

• Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår 
• De italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto 
• Iran 
• Sydkorea 

Notera att det är viktigt att följa folkhälsomyndigheten rekommendationer  

” Tillgänglig fakta visar att det nya coronaviruset smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Den 

kunskap och erfarenhet som vi har just nu visar också att personer inte smittar under inkubationstiden, det vill säga 

tidsrymden mellan smittotillfället och när sjukdomen bryter ut. De som har varit utsatta för smitta ska dock vara 

uppmärksamma på tidiga tecken på sjukdom." 

För frågor, kontakta följande personer: 

Din verksamhetschef 
Danielle Braender, HR-chef, epost dad@medpro.eu  eller telefon 0520 507 065 
Christian Donnerstag, medicinsk chef, epost chdo@medpro.eu eller telefon 0520 507 069 
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