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Förändring i 1.2: förtydligande av vilka åtgärder som ska göras både under positiv personal och under 

vårdtagare med positiv test.  

 
När en personal blir positiv för covid-19 i ett självtest får denne veta det via ett sms. Personen 

uppmanas då att informera sin chef. Vårdhygien ringer upp personalen och sedan även chefen. Vi 

behöver din hjälp med smittspårning och att informera andra som kan ha varit i närkontakt med den 

sjuke. En tumregel för att definiera en närkontakt är minst 15 minuters kontakt inom 2 m avstånd.  

När du som chef får veta att personal har positivt test påbörja följande åtgärder: 

Kontakta positiv personal 

• När insjuknade personen (symtomdebut)? 

• När arbetade personen senast?  

• Gör lista med namn och personnummer på personal som personen arbetat med 
eller vårdtagare som haft vårdnära insatser av personen från 48 timmar före 
symtomdebut 

• Hur lång har varje expositionstid varit, dvs under hur lång tid har den som är sjuk 
varit nära en annan person? 

• Hur nära (mindre än 2 m)? 

• Har personal använt munskydd och/eller visir? 

• Informera alla vårdtagare (alternativt anhöriga) och personal som är exponerade 

• Har personen arbetat 48 timmar innan symtomdebut ska vårdtagarna som denne 
mött provtas för covid-19 och vara inne på sina rum/lägenheter så mycket som 
möjligt tills svar på provtagning finns. 

 

Påminn all personal 

• att vara hemma om man har symtom och att då låta sig provtas  

• att noggrant följa basala hygienrutiner och korrekt användning av munskydd 

• att hålla fysiskt avstånd i alla situationer där man möts i arbete eller paus 

• att hjälpa vårdtagarna med handhygien och att hålla fysiskt avstånd på boenden (äta 
på rummet) 

 
När du som chef får veta att VÅRDTAGARE har positivt test påbörja följande åtgärder: 

• Informera vårdtagaren (alternativt anhöriga) och påbörja isolering - i eget rum med 
stängd dörr 

• Kartlägg och upprätta lista över exponerad personal och vårdtagare enligt ovan. 

• Se till att personalen har tillgång till personlig skyddsutrustning 



 

• Provta samtliga vårdtagare på boendeenheten för covid-19. 

• Provta personal som arbetat/arbetar på enheten den senaste veckan för covid-19. 

 

Vid screening (provtagning av alla vårdtagare och eller personal) 

Säkerställ att alla personer som ska screenas verkligen provtas. 

 

Kontakta alltid hygiensjuksköterska för riskbedömning och rekommendationer av åtgärder. 


