
SMITTSKYDD REGION NORRBOTTEN  2021-07-29 

 1 

 

 

 
 

Åtgärder vid misstänkta och bekräftade fall av covid-19 
på anläggning upprättad för bärplockningsverksamhet 
 
Vid misstänkta fall 
Isolera de med symtom (enkelrum). 
Vid stort antal fall och det inte finns tillgång till enkelrum placeras 
bekräftade fall (positiva) tillsammans. 
 
Personer med symtom ska provtas så snart som möjligt. 
 
Kontakta Smittskydd vid första misstänkta fallet på anläggningen. 
Tillsammans med Smittskydd görs en planering av hur omfattande testning 
som ska genomföras. Det kan bli aktuellt att testa hela personalstyrkan på 
anläggningen samt upprepade testtillfällen av de som är negativa vid första 
testtillfället. 
 
Upprätta lista på de som är anställda som stöd för provtagning och 
smittspårning. På listorna ska anges personuppgifter (namn, födelsedata), 
symtom, datum för ev. insjuknande, datum för planerad och genomförd 
provtagning samt resultat av test. 
 
Testning 
Vid testning används i regel antigentest och på några som blir positiva (har 
covid-19) tas kompletterande PCR-test för att kunna genomföra 
virustypning. Ibland kan det bli aktuellt att genomföra PCR-test på personer 
med symtom som är negativa vid antigentest för att utesluta pågående 
infektion.  
 
Om antigentestet är negativt och personen saknar symtom– informera om 
isolering vid symtom och ny test. Se även under rubriken ”Hushållskontakt 
och nära kontakt”. 
 
De som testats ska uppvisa pass för att styrka identiteten. 
 
De som testas positvt för Covid-19 
De som är bekräftade med positiv antigentest eller PCR-test ska få 
förhållningsregler om hur de ska undvika att smitta andra. De är skyldiga att 
följa dessa: 
 
Covid-19 pat 210617 (slf.se) Information till bekräftade fall - Svensk text 
 
Översättningar till andra språk finns på Smittskyddsläkarföreningens 
webbplats Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se) 
 
Personerna som är positiva ska vara isolerade tills de bedöms vara smittfria. 
De kan vistas utomhus om det inte innebär risk att exponera andra. En 
person räknas som smittfri när det gått minst 7 dagar från insjuknandet 
inklusive 2 symtomfria dagar. Tester kan inte användas för att 
smittfriförklara en person. 

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2021/06/covid-19-patient-210617.pdf
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/
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Hushållskontakter och nära kontakter 
Personer som insjuknat bedöms smittsamma fr om 48 timmar före 
symtomdebut. Personer som bor i samma rum (s.k. hushållskontakter) ska 
också vara isolerade 7 dagar. Enligt förhållningsreglerna ska de vara 
isolerade räknat från provtagningsdatum av den som insjuknat, men för att 
minska risken för smittspridning på anläggningen rekommenderar vi dock 
att hushållskontakterna är isolerade så snart ett misstänkt fall fått symtom.  
De ska helst vara isolerade åtskilda från varandra och alltid från den som 
insjuknat. De kan vistas utomhus om det inte innebär risk att exponera 
andra och enbart har kontakt med de som exponerats vid samma 
tillfälle/rum. 
 
De ska erhålla denna information: 
Covid-19 hushållskontakt 210420 (slf.se) Svensk text 
 
Översättningar till andra språk finns på Smittskyddsläkarföreningens 
webbplats. Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se) 
 
Samma regler som för hushållskontakter bör gälla personer som umgåtts 
tätt med den som insjuknat, t ex åkt i samma bil när personen kan ha varit 
smittsam (fr om 48 timmar före symtomdebut). 
 
Hushållskontakter och andra nära kontakter ska testas så snart som möjligt. 
Om de är negativa vid provtagningen ska de även testas dag 3 och dag 5 
efter den de exponerats av provtogs. 
Får dessa kontakter symtom ska de provtas igen, även om ett nyligt taget 
test var negativt. 
 
Instruktioner till övriga personer på anläggningen 
Övriga personer som inte bedöms vara direkt exponerade kan arbeta som 
vanligt men bör enbart vistas på anläggningen eller i skogen. 
 
Personer som delar rum åker i samma bil och sitter tillsammans vid 
måltiderna. Detta för att begränsa ev. smittspridning. 
 
De bör vistas utomhus så mkt som möjligt och tänka på att hålla avstånd. 
De ska inte använda sig av allmänna kommunikationsmedel. 
 
De som haft covid-19 och är smittfria rekommenderas att vara de som 
sköter det som kräver kontakt med andra utanför anläggningen. 
 
Kontakt med sjukvård 
Informera hur de vid behov kontaktar sjukvård genom att ringa 1177 i 
första hand.  
Inför eller vid ev. besök i sjukvården måste de informera att de har covid-
19 alt. har exponerats för covid-19. 
 
Mer information om covid-19 (på andra språk) 
Covid-19 - 1177 Vårdguiden (www.1177.se) 
Andra språk/other languages - Krisinformation.se (www.krisinformation.se) 

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2021/06/covid-19-hushallskontakt-210617-thai.pdf
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/
https://www.1177.se/Norrbotten/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-coronavirus/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages

