
 

 
Instruktion för enhetschefer 
vid positivt testade medarbetare i SARS-CoV-2 
 

 
 
 
Scenario 
En eller flera medarbetare på en vårdenhet har testats positivt i SARS-CoV-2. 
 
Åtgärdar 
 

(1) Medarbetaren i fråga stannar hemma i karantän samt följer samtliga kända basala 
hygienrutiner för att skydda sig och sina hushållskontakter. Det rekommenderas t.ex. att 
hålla avstånd även i hemmet, använda sig av eget rum och badrum mm.  

(2) Hushållskontakten bör också stanna hemma under 7 dagar från det bekräftade fallets 
provtagningsdatum. Får hushållskontakten symtom ska PCR-prov tas, får den inte några 
symtom bör PCR-prov ändå tas dag 5, räknat från det bekräftade fallets provtagningsdatum. 
 

(3) Den smittade medarbetaren kan förklaras som smittfri efter en stabil klinisk förbättring med 
feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började. För de 
som haft mera uttalade symtom gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet och för de allra 
sjukaste, individuell bedömning av behandlande läkare. 
 

(4) Oavsett om medarbetaren varit på arbetet precis innan insjuknande eller inte informeras 
övriga anställda om att smitta kan finnas på arbetsstället. Oavsett symtom eller ej erbjudes 
alla medarbetare ett aktuellt PCR-test. Under tiden medan provresultatet inväntas kan de 
testade medarbetarna fortsatt arbeta – om de är symtomfria. 

(5) All personal på arbetsplatsen ska vara extra observanta på egna symtom och stanna hemma 
samt följer samtliga rutiner och riktlinjer om man utvecklar symtom.  
 

(6) Det blir aktuellt att vi använder oss av snabbtester (antigentester) inom överskådlig framtid – 
så fort den tekniska utrustningen är på plats. 

 
OBS: 

 
För att minska potentiell smittspridning i framtiden över huvud taget har ledningen fattat beslut om  

 
- att frukost inte längre serveras utan man får medtaga egen (gäller f o m 1 dec 2020). 
- att fika eller lunch inte längre äts i lunchrummet – om man inte kan hålla avstånd – utan 

äts t.ex. på eget kontor eller andra utrymme (gäller f o m 30 nov 2020).  
- att kaffe finns att tillgå men vid hämtning av kaffe, värmning av lunchlåda skall händer 

tvättas och spritas innan man tar i kylskåp, mikrovågsugnen mm (gäller f o m 30 nov 
2020). 

- alla bär visir, inkl. sekreterare och administrativ personal (gäller f o m 30 nov 2020).  
 
 
 

Vid nära patientkontakt gäller tidigare instruktioner angående skyddsutrustning. 
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