Med anledning av coronaviruset

(2020-03-11)

Avstå sociala kontakter
Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra
Götalandsregionen (10 mars 2020). Allmän smittspridning i hela landet ser
myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för
samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga,
uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. För
föreningens medlemmar innebär detta att man inte ska delta vid
träningstillfällen eller andra föreningsaktiviteter.
Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den
är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu (10 mars 2020).
Källa: folkhalsomyndigheten.se.
Bromsa spridningen
För att så mycket som möjligt bromsa en spridning i samhället vill Folkhälsomyndigheten
påminna allmänheten om vikten av en god handhygien och att alltid stanna hemma när
man är sjuk och kan ha en sjukdom som är smittsam.
– Det är en skyldighet som individen har enligt smittskyddslagen. Den som går till jobbet
trots att man inte är frisk utsätter andra för risker, säger Anders Wallensten,
Folkhälsomyndigheten.
Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:
• En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att 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.
Vi fortsätter att följa utvecklingen och uppmanar att aktivt inhämta och följa
information via:
Folkhälsomyndigheten på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
Källor: folkhalsomyndigheten.se och rf.se

