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Information till vårdcentraler och kommuner Covid-19
Fullt medveten om att alla rutiner borde varit färdiga i god tid före helgen
för en bra förankring. Vi lever alla i en något kaotisk tid just nu vilket leder
till snabba puckar gällande målgrupper, avgränsningar mm. Så vi gör alla vårat bästa och då & hjälps
vi åt!

Komplettering gällande smittspårning
Första stycke i rutinen Smittspårning i kommunal och privat vård och omsorg inom olika
boendeformer och med hemtjänst eller hemsjukvård gällande Covid-19 har fått några tillägg. Dessa
är markerade med gult nedan
Smittspårning på särskilt boende, korttidsboende, LSS boende , gruppboenden inom
Socialpsykiatri och HVB



Smittspårning ska inledas så fort man har ett konstaterat fall hos brukare eller
medarbetare.
Alla brukare och alla medarbetare på aktuell enhet ingår i smittspårningen om man umgåtts
närmre än 1,5-2 m i mer än 15 min totalt under de senaste 48 timmarna från tidpunkten som
personen med covid-19 fick sina symptom alternativt om man inte känner till start för
symptom från provtagningstillfället.



”Personer som de senaste 6 månaderna bekräftats med covid-19 i antikroppstest eller PCR
ingår inte i smittspårningen”.



Undantag, har personen i punkten ovan tydliga symtom för Covid-19 skall den ingå i
smittspårning ändå.



Vaccinerade mot Covid ska alltid ingå i smittspårning



Om en person varit aktuell i annan smittspårning i närtid, kontakta vårdhygien om det är
aktuellt med ny provtagning Om ej aktuellt med ny provtagning var extra uppmärksam på
ev. symtom

Tidsintervall för olika covidprover
Eventuellt ger vi lite olika information om när medborgare ska provta sig. Följande gäller
 Vid symtom kan provtagning ske samma dag som symtomen visar sig. Tidsregeln om 48
timmar togs bort för ett bra tag sedan.
 Vid screening tas prov 1 i samband med byte av vårdform, om provet är negativt ska prov 2
tas 3-5 dagar senare.
 Vid smittspårning inom vård och omsorg tas prov 1 snarast efter att smitta upptäckts, vid
negativt provsvar nytt prov 3-5 dagar senare. ( Tidsspannet kan bli annat efter beslut av
smittskyddsläkare)
 Medarbetare som är positiva ska vara hemma utifrån gällande restriktioner. Närstående ska
också vara i karantän och provta sig 5 dagar efter att den man lever med fått ett positivt svar.
Här tas endast ett prov.

Glad påsk igen
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