RUTIN
COVID-19 - LATHUND, REGLER FÖR NÄRKONTAKT

1(1)
63482-5

PATIENTSÄKERHET
CARINA HANSSON

Covid-19 - lathund, regler för närkontakt
Index = den
smittade
Närkontakt =
Inom 2
meter längre
än 15 min.

Genomgången
covid-19 senaste
6 månaderna

Närkontakt vaccinerad mot
covid-19

Närkontakt ovaccinerad

2 doser och minst två veckor har gått sedan dos
2

Infektion bekräftad med
PCR- eller antigentest

Barn 0-5
år

Barn i
förskoleklass och
åk 1-6

Vuxna och
ungdomar från
åk 7

Personal inom hälsoochsjukvård och
omsorg

Vuxna
(från 18
år)

Personal inom
hälso- och sjukvård
och omsorg

Alla

Särskilda
rekommenda
-tioner för
närkontakt

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ska följa allmänna
råd och rek

Ska följa allmänna råd och rek. Ska följa allmänna råd och rek.
Se rutiner 60470

Provtagning
symtomfri

Nej

Nej

Ja

Se rutiner Provtagning vid
smittspårning av covid-19 60470

Ja

Nej
Kan bli aktuellt
vid smittspårning efter
direktiv från
Smittskydd

Provtagning vid
symtom

Endast vid behov
av sjukvård eller
vid smittspårning
efterdirektiv från
Smittskydd

Ja
Isolering i
väntan på
provsvar

o Omgående efter index
provsvar.
o Därefter dag fem (5)
från senastenärkontakt
med index
o Om det gått> 4
dagar sedan senaste
närkontakt med
indexräcker ett prov.
o Om det har gått> 7
dagar sedansenaste
närkontakt med index
behöver inget prov
tas.

Ja
Se rutin 60470

Ja

Ja

Ja

Isolering i väntan på
provsvar

Isolering i väntan på provsvar.
Följ rutin 60470

Isolering i
väntan på
provsvar.

*Smittspårningsenheten kan i enstaka fall/utbrottsituationer föreslå provtagning av allmänhet även innan 6 månader
GODKÄNT AV

GRANSKAD AV
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Nej

Se rutiner 60470
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Ja
Isolering i väntan på provsvar.
Följ rutin 60470

Nej*
Vårdpersonal: Ja, om det gått
över 3 mån
Se rutin 56149

