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Angående skyddsplikt enligt smittskyddslagen vid
diagnostiserade fall av Covid-19
Brödtext

Diagnosticerande läkares ansvar
Den läkare som upptäcker sjukdom som lyder under smittskyddslagen är
skyldig att anmäla det till regionens smittskyddsläkare som i sin tur har
huvudansvaret för smittskyddet i regionen. Smittskyddsläkarens agerande är
i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och
bestämmelser, vilket kan innefatta smittspårning, beslut om behov för
isolering/karantän. Diagnostiserande läkare ska ge den smittade information,
förhållningsregler och hygienråd.
•
•

Läs mer om Smittskyddslagen på 1177.se
Kontaktuppgifter Smittskydd Skåne

Individens ansvar (anställd/student)
Enligt smittskyddslagen måste den som har en smittsam sjukdom göra det
som krävs för att skydda andra från smittan (så kallad skyddsplikt). Det
betyder att du under den period du kan vara smittsam inte ska träffa andra
människor än de som bor i ditt hushåll och inte resa med allmänna
kommunikationsmedel. Du bör försöka hålla avstånd till dem du bor med om
det går t.ex. genom att vara i ett eget rum. Du kan vistas utomhus så länge du
håller avstånd till andra personer. Du måste informera dina hushållskontakter
och andra du har nära kontakt med om att du har covid-19.
Du måste också delta i smittspårning. Du får information om hur det ska gå
till i samband med att du får ditt provsvar.
Anställda och studenter är skyldiga att följa arbetsgivarens respektive
utbildningssamordnarens rekommendationer för att minska smittspridning.

•
•

Smittskyddsblad - covid-19 patientinformation när hushållskontakt
är smittad - Smittskydd Skåne, pdf
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Arbetsgivaransvar
Ur arbetsmiljölagens perspektiv ska arbetsgivaren ha gjort en riskbedömning
som bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och en
handlingsplan för att på alla sätt minska smitta och smittspridning. Dessa
dokument behöver ses över vid ny smitta och vid behov uppdateras samt
kommuniceras till berörda. För stöd med riskbedömning kontakta
Företagshälsovården på Foretagshalsovarden@fhv.lu.se.
Vid upptäckt smitta ska arbetsgivaren vara ett stöd till den smittade genom
att om möjligt ge kontaktuppgifter till de individer de kan tänkas ha varit i
kontakt med t ex andra studenter, lärare, kollegor eller servicepersonal.
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