
   

                            

                 

 

Information om Coronavirus 
 
Risken för spridning i Sverige bedöms som måttlig. 

Den 4 mars meddelades att 35 bekräftade fall av Corona finns i Sverige. 
De allra flesta fallen har bekräftats efter att personerna varit på de platser där 

utbrotten är stora, såsom Kina, Iran och norra Italien. Dessa har i sin tur smittat 
ett fåtal närstående. 
 

Symtom och smittspridning 
Tecken på infektion är luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta som får 

viruset blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har 
rapporterats, liksom dödsfall. ”Mycket tyder på att coronaviruset till en början 
spridits från djur till människa. Nu vet vi att viruset även smittar genom kontakt 

mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta”, 
skriver Folkhälsomyndigheten.  

Ny forskning visar också att smitta kan föras vidare via speciellt hårda ytor 
såsom glas, metall, betong, laminat, (tex dörrhandtag, ledstänger) där viruset 
kan överleva upp till nio dagar efter att det hamnat där. 

Det viktigaste för oss i Blå Assistans är att i största möjliga mån undvika smittan. Nedan 
följer bra råd att följa. 

Undvik smitta  
Här är en checklista om vad du själv kan göra för att undvika smitta:  

 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, ditt arbete eller där du är nära andra.  

 
 

Viktigt är också att om du som anställd varit ute och rest, i första hand till något 
av de områden där stora utbrott av Corona finns, ska du meddela oss som 

arbetsgivare. Känn också efter lite extra innan du går till arbetet om du befunnit 
dig i närheten av någon som misstänks bära på smittan. Kontrollera i så fall med 

oss hur vi går vidare om du ska arbeta eller inte. 
 
Vi rekommenderar alla arbetsplatser att köpa in handsprit men också att vi alla 

hjälps åt med att sköta våran handhygien lite extra just nu samt vara 
uppmärksamma på hur vi mår. 
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Information från Försäkringskassan 
 

Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en 
allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till 
ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med 

läkarundersökningar. 

Kan jag få smittbärarpenning? 

Du kan få smittbärarpenning om du måste avstå från att arbeta och går miste 
om inkomst på grund av något av följande skäl: 

 En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad 

eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom. 
 Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom. 

 Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du 
inte får hantera livsmedel. 
 

Du måste ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för 
smitta. 

Om sjukdomen gör att du inte kan arbeta 

Smittbärarpenning betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på 
grund av risken för att smitta ner andra. Om du inte kan arbeta kan du ha rätt 

till sjuklön från din arbetsgivare eller sjukpenning från Försäkringskassan. 

Hur mycket får jag? 

Med smittbärarpenning får du knappt 80 procent av din lön, men högst 804 
kronor per dag. 

Kan jag få reseersättning för att jag är smittbärare? 

Om du har eller kan antas ha smittats av en allmänfarlig sjukdom kan du få 
ersättning för resor du behöver göra till läkarundersökningar, kontroller eller 

behandlingar.  
  

Om du är tveksam om du ska arbeta eller ej kontakta Blå Assistans. 
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Cia Lyrot, verksamhetsansvarig 
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