Med anledning av Corona, Covid-19
Vi får mycket frågor runt om i våra assistansgrupper, här kommer en liten sammanställning av de
vanligaste frågorna.
Frågor och svar:
Vad gör jag om jag som assistent blir sjuk?
Har medarbetaren luftvägssymtom som hosta och feber, även lindriga symtom, är det viktigt att hen
stannar hemma från jobb och begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Ta
kontakt med den som är ansvarig för bemanning i din arbetsgrupp och meddela sjukdom.
Hur länge ska jag stanna hemma?
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man stannar hemma två dygn efter att man är
symtomfri.
Vad gör jag om mina barn eller någon annan i mitt hushåll är sjuk och uppvisar influensaliknande
symptom?
Är någon i ditt hushåll sjuk i något som kan misstänkas var coronavirus bör du genast ta kontakt med
uppdragsansvarig som är ansvarig för din arbetsgrupp, sker detta kväll eller helg ringer du till
jourtelefonen. En individuell riskbedömning kommer att göras om det är lämpligt att du går till
jobbet.
Vad händer om en uppdragsgivare blir sjuk?
Om en uppdragsgivare blir sjuk ska lämplig vårdkontakt tas för att avgöra om personen
behöver sjukvårdande insatser i vården. Skulle det bli aktuellt att uppdragsgivaren ska vistas hemma
trots smitta får vi återkomma med instruktioner, i dagsläget har vi inget svar på den frågan.
Hur minimerar jag risken för att bli smittad?
Folkhälsomyndigheten rekommenderar i dagsläget följande åtgärder för att minimera smitta:
• Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och
mun.
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta
därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när
du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid
mathantering och efter ett toalettbesök.
• Undvik kontakt med sjuka människor.
• Är du själv sjuk - stanna hemma. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du
hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen.
Jag ska ut och resa vad gäller då?
UD avråder från resor till vissa länder och regioner med anledning av konsekvenserna av
Coronaviruset. Här hittar du deras rekommendationer https://www.regeringen.se/sverigesregering/utrikesdepartementet/
Har man rest i ett land UD avråder till, vill vi att man kontaktar Rullarnas och rådgör innan man går
tillbaka till sin arbetsplats.
Mer information hittar du på:
https://www.krisinformation.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/fragor-och-svar/
Har du frågor tveka inte att kontakta uppdragsansvarig för din arbetsgrupp.

