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Till dig som har haft nära kontakt med person som har 
covid-19 

Du har haft nära kontakt med person som har testats positivt för covid-19, dvs. en infektion med 
det nya coronaviruset SARS-CoV-2 och kan ha blivit smittad. Det är viktigt att du, liksom alla andra, 
tar ansvar för att inte föra smittan vidare. Det nya coronaviruset smittar framför allt när man blir 
sjuk och har symtom. Det kan också vara smittsamt strax innan man börjar få symtom. 

Tiden från det att man smittas tills man blir sjuk (inkubationstiden) varierar mellan 2 och 14 dagar, 
vanligast 5 dagar. Coronavirus smittar genom så kallad dropp- och kontaktsmitta. När en person 
nyser eller hostar bildas smittsamma droppar i luften. Då kan den som står nära bli smittad. 

Så länge du känner dig frisk och inte har några symtom kan du leva och arbeta som vanligt. 
Detsamma gäller för de personer du bor tillsammans med.  

 
Om du under de närmaste 14 dagarna känner dig sjuk med symtom som feber, muskel-och ledvärk, 
snuva, hosta, halsont, andningsbesvär eller bortfall av lukt- och smaksinne är risken att du också 
insjuknat i covid-19 och du ska då inte träffa andra personer. Gå inte till arbete, skola eller förskola. 
Detta är särskilt viktigt om du arbetar inom vård- och omsorg. Det gäller även om du endast får 
milda symtom. Tag kontakt med din vårdcentral för provtagning för covid-19. I väntan på provsvar 
ska du stanna hemma och undvika kontakt med andra personer.  
 
Om du blir sjuk och inte klarar egenvård i hemmet ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. 
 
Vid positivt covid-19 test: Vänta tills minst 7 dagar sedan insjuknandet samt minst 2 dygns 
feberfrihet och allmän förbättring av övriga symtom innan du går tillbaka till jobb eller skola. 
 
Vid negativt covid-19 test: om endast kvarstående milda besvär kan du återgå till arbete eller skola.  
 
 Allmänt förebyggande åtgärder: 

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.  

• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Handsprit kan vara ett 
alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. 

• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. 

• Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.  

• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus samt på allmänna färdmedel. 

• Undvik större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. 

• Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna 
omklädningsrum 

• Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och 
undviker platser där människor samlas. 

Läs mer om covid-19 på vårdguiden 1177: https://www.1177.se/Kronoberg/corona 
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