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Råd när någon i hemmet har misstänkt
covid-19-sjukdom
•

Om någon är sjuk, är det viktigt att försöka
begränsa den fysiska kontakten med resten av
familjen så mycket som möjligt.

•

Var noga med rengöring av toaletter och
badrum när någon är sjuk. Använd vanligt
rengöringsmedel

•

Bäst är om den sjuke kan ha ett eget rum. Om
det inte är möjligt ska man försöka skapa ett
avskärmat utrymme i bostaden, där andra inte
ska vistas.

•

Använd receptfri febernedsättande medicin
vid behov. Varm dryck kan lindra vid hosta.
Antibiotika hjälper inte mot virusinfektioner.
Använd antibiotika endast om den sjuke fått
det på recept.

•

Den som har snuva och hosta ska använda
pappersnäsdukar som ska slängas i en
papperskorg.

•

Om den sjuke blir sämre, får hög feber, har
svår hosta eller är mycket trött även i vila
behöver man kontakta sjukvården.

•

Känner du dig osäker på om du ska söka
vård kan du ringa 1177 för rådgivning.

Den som vårdar den sjuke ska tvätta händerna
med tvål och vatten efter varje kontakt med den
sjuke.

•

Ring helst till vårdcentralen eller
jourmottagningen innan du går dit.

•

Dela inte handduk med andra i bostaden.

•

•

Vädra ofta, särskilt i det rum där den sjuke
vårdas.

Om vårdcentralen eller jourmottagningen är
stängd kan man söka direkt på
akutmottagningen.

•

Är den sjuke är mycket dålig ska man ringa
112.

•

•

Den sjuke ska tvätta händerna med tvål och
vatten ofta.
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Information om användning av munskydd inomhus när
någon i bostaden är sjuk i misstänkt covid-19
Svenska myndigheter rekommenderar i nuläget inte att munskydd ska användas. Men i många andra
länder finns sådana rekommendationer.
•

Munskydd kan aldrig ersätta handtvätt med tvål och vatten och att hålla avstånd så
mycket som möjligt. Men munskydd kan minska spridning av virus från hostningar och
nysningar.

•

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att vuxna och större barn som är sjuka
använder munskydd för att minska spridning av droppar som kommer ur mun och näsa när
man pratar, hostar eller nyser.

•

WHO rekommenderar också att den som vårdar den sjuke bör använda munskydd.

•

Det är viktigt att använda munskydd på rätt sätt, annars skyddar de inte bra. De ska täcka
både näsa och mun.

•

Man ska aldrig röra vid ett munskydd som man har på sig. Det är viktigt att ta av dem
försiktigt utan att röra vid framsida och baksida, och tvätta händerna direkt efteråt.

•

Munskydd ska bytas om de blir fuktiga. De bör helst bytas flera gånger dagligen

•

Munskydd av tyg ska tvättas i hett vatten med vanligt tvättmedel innan de används igen.

Andningsmasker ska bara användas inom hälso- och sjukvården. Munskydd som man gör själv är inte
lika effektiva, men kan ändå minska droppsmitta. Det finns många användbara instruktioner och filmer
på Youtube om hur man enkelt kan göra enkla munskydd av tyg. Men munskydd får aldrig ersätta att
man tvättar händerna ofta med tvål och vatten och försöker hålla avstånd till den sjuke!

Råden har utarbetats av en arbetsgrupp från arbets-och
miljömedicinska enheter tillsammans med personer med
särskild erfarenhet av praktisk hälso-och sjukvård och
hälsoinformationsarbete i trångbodda och mångkulturella
områden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Råden utgår
från information från Folkhälsomyndigheten och WHO och
har faktagranskats av infektionsläkare.
www.artcovid.se
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