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Information till chefer utanför vården, lagledare med flera
Varför får du denna information?
En person med konstaterad covid-19 har informerat dig om att hen varit i din verksamhet under
smittsam period och kan därför ha utsatt andra personer i verksamheten för smittrisk. Smittsam period
räknas från 48 timmar innan symtomdebut. Genom att informera de som kan ha utsatts för smitta och
uppmana dem till testning kan vidare smittspridning i gruppen begränsas. Om den smittade personen
ber dig om hjälp med att informera de som kan ha utsatts för smitta är detta dokument ett stöd till dig.
Den smittade eller dess vårdnadshavare har i samband med provsvar via information på 1177.se, via
läkare eller smittspårare informerats om att kontakta dig för att få hjälp med att informera de som hen
har haft nära kontakt med inom din verksamhet.

Vad kan du göra i din roll för att bidra till att begränsa smittspridningen?
Du har en nyckelfunktion för att kunna informera andra som varit utsatta för risk om detta.
Smittskyddsläkaren vill därför be dig att informera dem som varit i nära kontakt med den som har
konstaterad covid-19 vid den aktuella tidpunkten om att de kan ha utsatts för en smittrisk. Vi ber dig
meddela dem datum för senast möjliga smittotillfälle och be dem ta del av och följa instruktionerna i
Information och instruktioner till nära kontakt till bekräftat fall av covid-19.
Genom att personer som kan ha varit utsatta för smittrisk informeras om detta och får råd om testning
och att träffa så få personer som möjligt kan vidare smittspridning av covid-19 förhindras. Tack för
din hjälp!

Bör jag informera hela arbetsplatsen, idrottsföreningen eller verksamheten om att en
person som varit där har konstaterats ha covid-19?
Nej, som regel räcker det med att du informerar den enhet/grupp som är direkt berörd, dvs de som
vistats i den del av verksamheten vid aktuell tidpunkt som du fått information om.

Ska jag informera dem jag kontaktar om vem det är som har covid-19?
Du ska ge informationen enligt ovan utan att berätta vem det är som har covid-19. Du ska aldrig
informera andra om vem som har covid-19 om du inte fått personens tillstånd att göra det. Ett sådant
samtycke skall i så fall dokumenteras på lämpligt sätt. Då detta är ett uppdrag från Smittskyddsläkaren
som del i en smittspårning får du lov att ge information enligt ovan även om det i vissa fall kan finnas
en risk att man på grund av rådande omständigheter förstår vem det är som har sjukdomen, men så
länge du inte berättar vem det är har du inte brutit sekretessen.

Vart vänder jag mig om jag undrar något?
Ring Smittskydd Skåne på 040–337180 (växel).
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