Information om Corona-viruset 2019-nCoV
Sedan december 2019 sprids i stora delar av världen ett nytt coronavirus. Sjukdomen som viruset
orsakar har fått namnet covid-19. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över
av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs
genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Du har
en ökad risk för smitta om du har varit i ett område med smittspridning eller varit i nära kontakt med
någon som är smittad med det nya coronaviruset.
Myndigheterna i Sverige uppmanar nu alla människor med symptom på luftvägsinfektion, även
lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Därför är det viktigt att om du
känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra
människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.
Förebyggande åtgärder
Som alltid vid risk för smitta gäller det att vara noggrann med sin hygien. Du bör därför följa de
allmänt förebyggande åtgärder som finns för att förhindra smittspridning, vilket är att:
• Hosta och nys i armvecket
• Tvätta händerna med tvål och vatten
• Använd handsprit
• Undvik kontakt med misstänkt smittade
Länk till mer information på Vårdguiden på fler språk: https://www.1177.se/other-languages/1177vardguiden-pa-flera-sprak/
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