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Anvisning för patient med coronavirusinfektion (covid-19 posit.)  
 
 
Corona och välfärdsområdesvalet 2022  

Före röstningen ska du kontakta centralvalnämndens sekreterare (i första hand Lena 
Filipsson-Korento tfn 050 354 0121, i andra hand Lilian Andergård-Stenstrand tfn 050 411 
0202). 
 
Om du har symtom, vänta att de går över innan du röstar på förhand. 
 
Vad innebär isolering hemma?  
 

 Stanna hemma tills läkaren som ansvarar för infektionssjukdomar i kommunen 
upphäver isoleringen. Iaktta god hand- och hosthygien.  

 Torka händerna i en skild handduk eller använd pappershanddukar.  

 Se till att ventilationen är bra i gemensamma utrymmen, t.ex. genom att öppna 
fönstret på toaletten, i badrummet eller köket.  

 Använd inte husbolagets gemensamma lokaler, såsom tvättstuga eller bastu när du 
är isolerad.  

 De som bor i samma hushåll kan minska risken för infektion genom att undvika 
närkontakt med den sjuka personen och ha en bra handhygien, särskilt om man har 
hanterat den sjukas näsdukar och tvätt.  

 Om det är möjligt bör personer som bor i samma hushåll vistas i ett annat rum. Om 
detta inte är möjligt bör avståndet till den sjuka personen vara minst 2 meter. Den 
sjuka personen bör sova i en annan säng.  

 Tvätta sängkläder som vanligt i 60-90 grader. Använd tvättmedel. Undvik onödig 
hantering och onödigt dammande av tvätten. Tvätta händerna noggrant med tvål 
och vatten eller skölj händerna med alkoholhaltigt handdesinfektionsmedel när du 
har hanterat smutsig tvätt.  

 Tvätta den sjuka personens bestick och porslin som vanligt.  

 Det är bra att torka av kontakt- och bordsytor dagligen med ett vanligt 
rengöringsmedel. Kontaktytor är bl.a. dörrhandtag, kranar, kylskåpsdörr, 
kaffebryggare, fjärrkontroller. Städa toaletten dagligen utan stänk. Städningen kan 
effektiveras med desinfektionsmedel avsett för hushållsbruk.  

 Bjud inte hem besökare under isoleringen.  
 
Får jag sjukledighet?  
 
Du får ett skriftligt beslut om isolering från smittskyddsläkaren, och med hjälp av det kan du 
ansöka hos FPA om dagpenning vid smittsam sjukdom, som ger full ersättning för 
inkomstbortfall under karantän. Dagpenning vid smittsam sjukdom beviljas för hela 



perioden som beslutet om frånvaro från arbetet gäller utan en övre gräns. Om du ännu inte 
är arbetsförmögen när kommunens läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar 
beslutar häva isoleringsbeslutet, så kan du få sjukledighet efter att isoleringen tar slut.  
 
Gör så här om dina symtom förvärras  
 
Om dina symtom förvärras (särskilt om det blir svårare att andas eller om du blir andfådd 
även vid lätta sysslor, till och med i vila eller om du snabbt mår sämre), kontakta 
hälsostationen eller Jourhjälpen på numret 116 117 (kvällar och veckoslut). Berätta i 
telefonen att du har en konstaterad coronavirusinfektion.  
 
Om du snabbt börjar må sämre och/eller har svår andnöd, kontakta eller be din närstående 
att kontakta nödcentralen på numret 112. Nödcentralen ska endast kontaktas i allvarliga 
fall. Vid samtalet ska man berätta om den konstaterade coronavirusinfektionen.  
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