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Ej påvisat:

Antikroppar mot coronavirus kunde inte påvisas i
blodprovet, vilket talar emot att du haft covid-19.
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immunitet, men i dagsläget är varaktigheten av
denna immunitet inte känd.
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Det kan i första hand röra sig om att fortsatt umgås, både
inomhus och utomhus, med närstående såsom familj och
vänner men också med personer som tillhör någon riskgrupp.
Begränsningen att avstå från större sociala sammanhang
kvarstår.
Generella rekommendationer
Observera att varje person alltid behöver göra en egen bedömning samt
fortsatt följa de generella smittskyddsåtgärder som gäller i samhället,
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försvinner viruset. På så sätt minskas risken för smittspridning.
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