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Riktlinje för arbetsgivare med vård- och omsorgspersonal
med luftvägssymtom under covid-19 pandemin
All vårdpersonal som får symtom förenliga med covid-19 stannar hemma, meddelar sin chef och tillser
att snarast lämna PCR-prov eller antigentest avseende covid-19 enligt nedan.

Personal utan bekräftad covid-19 senaste 6 månaderna
Återgång i arbete av personal efter positivt covid-19 svar
Individen kan återgå i arbete förutsatt 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar
sedan symtomdebut. Eventuell kvarstående rethosta, nedsatt lukt- och smaksinne kan förekomma
men bedöms inte korrelera till smittsamhet och utgör alltså inget hinder för att återgå i arbete.
Symtomfri vård- och omsorgspersonal som blir provtagna som led i smittspårning eller studier och där
testet utfaller positivt för SARS-CoV-2 bedöms som smittfria efter 7 dagar från provtillfället om de inte
inom de senaste veckorna haft symtom förenliga med covid-19, då räknas 7 dagar från den
symtomdebuten. Om personerna utvecklar symtom de närmaste dagarna efter provtagningen så
räknas 7 dygn från symtomdebut enligt kriterier för verifierad covid-19.
Återgång i arbete av personal som har luftvägssymtom men negativ för covid-19 med antigentest
eller PCR
Återgång i arbete förutsatt feberfrihet och allmän förbättring. Vid tilltagande symptom skall nytt test
göras, antingen antigentest eller PCR.

Personal med genomgången covid-19 de senaste 6 månaderna,
bekräftad med PCR eller antigen-test.
Behöver inte ingå i screening vid symtomfrihet.
Nya symtom


PCR-prov ska undvikas då dessa kan bli falskt positiva men om nytt prov ändå lämnas viktigt att
komma ihåg att ett positivt resultat kan vara en rest efter tidigare genomgången infektion.



< 3 månader efter genomgången covid-19 infektion behöver ingen provtagning göras, stanna

hemma till feberfrihet och allmän förbättring.


> 3 månader efter genomgången covid-19 infektion tas antigentest vid nya symtom.
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