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Informationen i denna lathund är hämtad ur gällande rutiner framtagna av 

Vårdhygien och kompletterad med information från medicinskt ansvarig 

sjuksköterska i Tanums kommun samt från avdelningschefer inom 

omsorgsförvaltningen.   

 

 

Du ska vara symtomfri på arbetet 
När du arbetar i vård och omsorg i Tanums kommun ska du vara symtomfri. Om du känner av någon 

form av förkylningssymtom när du ska arbeta ska du sjukanmäla dig enligt de rutiner som finns på 

din arbetsplats.  

 

Viktigt att tänka på är att du under sjukfrånvaron följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 

allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19! 

 

Om du känner av symtom under pågående arbetspass 
Om du under ett pågående arbetspass känner av förkylningssymtom ska du omedelbart: 

 

• avsluta ditt arbete  

• meddela kollega om att du lämnar arbetsplatsen  

• kontakta din chef 

• ta dig till din bostad och följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas 

ansvar att förhindra smitta av covid-19 

 

Provtagning av personal inom vård och omsorg 
Eftersom du arbetar inom vård och omsorg erbjuds du som personal att provtas för Covid-19. För att 

kunna få ta ett prov måste du meddela din chef. Det finns en särskild rutin för hur provtagning sker 

– mer information får du vid behov av din chef.  

 

Viktigt att tänka på är att du efter provtagningen, innan du har fått ett provsvar, följer de 

instruktioner som du får skriftligen i samband med provtagningen. 

 

Återgång till arbete efter vanlig förkylning 
Du måste ha varit symtomfri i två dygn innan du får börja arbeta igen om du varit frånvarande på 

grund av en vanlig förkylning. 

 

Återgång till arbete efter konstaterad Covid -19 
Om du har varit frånvarande på arbetet på grund av konstaterad Covid-19 kan du börja arbeta igen 

om du blivit frisk och minst sju dygn har gått sedan du blev sjuk. De två sista dygnen ska ha varit 

utan feber och att du i övrigt känner dig frisk.  

 

Frågor? 
Har du frågor om förkylningssymtom, provtagning eller återgång till arbetet efter sjukdom - prata 

med din chef! 

 


