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Information - Coronaviruset (covid-19) 

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom nära kontakt mellan människor eller genom 

hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. De allra flesta som smittas blir lindrigt 

sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva. 

 

Vad kan du göra för att undvika smitta? 

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon 

samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. 

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. 

Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. 

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din 

omgivning eller från att förorena dina händer. 

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, i skolan på ditt arbete 

eller där du är nära andra. 

Vad gör Tanums kommun? 

Information och rekommendationer till allmänheten finns på Tanums kommuns hemsida, där hänvisas i 
första hand till ansvariga myndigheters råd och riktlinjer.  

Tanums kommun ser över pandemiplaner och beredskapen överlag och har kontinuerligt interna 

möten/avstämningar i kommunen med anledning av Corona.  

I övrigt följer Tanums kommun fortlöpande rapportering och deltar i länsstyrelsens samverkans- 

konferenser. 

Hur hanterar vi individer som varit ute och rest? 

Tanums kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Ur ett smittskydds- 
perspektiv finns i dagsläget inga rekommendationer att friska barn, elever eller medarbetare som 
återkommer från en resa ska stanna hemma från förskola, skola eller arbete. 

Personer som nyligen varit i ett land där smittspridning pågår och nu har hosta, feber eller 
andningsbesvär ska kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om symtom och resehistorik. 

Mer information om coronaviruset hittar du här  

• Folkhälsomyndigheten - frågor och svar 

• Allmänna informationsnumret 113 13 

• 1177 Vårdguiden.se 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/sunda-vanor/sa-har-tvattar-du-handerna/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/sunda-vanor/sa-har-tvattar-du-handerna/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
tel:11313
tel:11313
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