Om det nya coronaviruset

Symtomen som man får av coronaviruset är feber, hosta och luftvägsbesvär. Har du inte
varit i något av de områden där det just nu rapporteras att många insjuknat i covid-19, eller
träffat någon som du vet bär på viruset de senaste 14 dagarna, finns det inte anledning att
misstänka att du fått det nya coronaviruset.
De senaste dagarna har Region Stockholm testat flera personer som visat sig bära på
coronavirus. Sjukvården i regionen är väl förberedd på att ta hand om och vårda personer
som har coronavirus. För att minska risken för smittspridning spårar Smittskydd Stockholm
de kontakter som de som insjuknat i coronavirus har haft.

Gå inte in på kliniken om:

-Du varit i något av de områden där smittspridning förekommer och inom 14 dagar efter
avresan insjuknar i feber, hosta eller andningsbesvär ska du ringa 1177.
-Du varit i direktkontakt med någon som varit i ett av de områden där smittspridning
förekommer och denne insjuknat i feber, hosta eller andningsbesvär och du själv nu känner
liknande symptom. Även i dessa fall skall du kontakta 1177.
1177 ger dig då information om var provtagning ska genomföras för att se om du har
smittats av det nya coronaviruset.
Smittspridning förekommer inom följande områden:
•
•
•
•
•

Provinser tillhörande Kinas fastland
Hongkong
Iran
Sydkorea
Norra Italien (regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto)

Vad kan man göra för att minska risken?
•

Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Handsprit har god effekt
mot det nya Coronaviruset.

•
•

Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och mun
I den mån det går – undvik nära kontakt med personer du vet är sjuka.

Bragée Kliniker följer utvecklingen och arbetar efter de instruktioner som Region Stockholm
ger ut. Regionen bevakar utvecklingen och följer rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten samt internationella och nationella hälsovårdsmyndigheter.

