PROVTAGNING av covid-19
Provtagen på vårdcentral eller egenprovtagning
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Det här betyder ditt svar
Provsvar hittas ej (när kod används)
Om svaret är ”Resultat hittas ej” har du slagit fel kod på
provsvarcorona.regionkronoberg.se eller så är provsvaret inte klart ännu. Försök
igen senare.
Om du inte fått fram provsvar efter 3 dygn kontakta den vårdcentral som gjorde
provtagningen (om det är helg, vänta till nästkommande vardag).

Positivt svar
Vid positivt provsvar har du covid-19. Det är nu viktigt att du läser och följer
informationen på länkarna nedan. Smittspårare kommer att kontakta dig inom 3
vardagar efter provsvar, via 1177 eller telefon.
Viktig information:
Läs dokumentet Patientinformation om covid-19 som finns på:
regionkronoberg.se/smittskyddsblad

Öppna fliken ”Covid-19 patientinformation” eller använd direktlänk:
regionkronoberg.se/smittskyddsblad/#tab-36820

Informera personer i ditt hushåll samt andra nära kontakter (inom 2 meter och
längre tid än sammanlagt 15 minuter under ett dygn) som kan ha utsatts för
smitta (inklusive 48 timmar före symtomdebut).
Hushållskontakter ska stanna hemma och undvika kontakt med andra så långt
det är möjligt under 7 dagar från ditt provtagningsdatum. Alla hushållskontakter
från förskoleklassålder och uppåt ska provtas för covid-19 oavsett om de har
symtom eller inte. Symtomfria hushållskontakter ska provtas dag 5 från ditt
provtagningsdatum. Om det inträffar på en helg ska provtagningen göras på
närmaste vardag. Hushållskontakter med symtom ska provta sig så snart som
möjligt.
Ovanstående gäller inte hushållskontakter som haft covid-19 senaste halvåret
eller är vaccinerade med sin andra dos för minst två veckor sedan. Personal
inom vård och omsorg skall provtas dag 5 oavsett vaccination eller inte men får
arbeta före provtagning och i väntan på svaret.
Läs dokumentet: Information och förhållningsregler till hushållskontakter
till covid-19 positiv person
Nära kontakter ska vara extra uppmärksamma på symtom under 14 dagar. Läs
dokumentet: Till dig som haft nära kontakt med person som har covid-19.
Kontakta din vårdcentral om du är i behov av sjukskrivning.

Negativt svar
Vid negativt provsvar har du inte covid-19. Du bör vara symtomfri innan du går tillbaka
till arbete. Barn kan återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter och endast milda
symtom kvarstår. Skulle du få nya symtom förenliga med covid-19 kan ett nytt prov
behövas.
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När du inte längre smittar
Du är smittfri när du har varit feberfri i minst 2 dygn och mår i stort sett helt bra
igen. Det ska också ha gått minst 7 dagar sedan symtomdebut (kvarstående lättare
rethosta, nedsatt lukt- och smaksinne förekommer men bedöms inte korrelera till
smittsamhet).
Du som har konstaterats positiv för corona kan inte ta reda på om du är smittfri
genom att provta dig igen. PCR-testet kan inte visa smittfrihet.
Har du frågor kring när du kan anses vara smittfri, kontakta vårdenheten som
ringde upp dig efter att du testades positivt, eller kontakta 1177.
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