
Du är identifierad i en smittspårning som hushållskontakt till en person med covid-19 
och är inte vaccinerad mot covid-19 

Du har inga symtom på covid-19 Du har symtom på covid-19

Testa dig 5 dagar efter att din 
hushållskontakt testade sig

Följ i övrigt förhållningsregler 
enligt smittskyddsblad för 

hushållskontakter

Stanna hemma och testa dig 
så snart som möjligt

Provet visar att du 
har covid-19

Fortsätt stanna hemma och ta nytt prov 
5 dagar efter att din hushållskontakt testade sig 

Provet visar att du inte
har covid-19

Om det har gått 7 dagar eller mer sedan din 
hushållskontakt testade sig kan du gå 

tillbaka till skola eller arbete. Du 
ska fortsätta vara uppmärksam 

på symtom i sammanlagt 14 dagar 
efter att din hushållskontakt 

testade sig

Om du får symtom på covid-19 ska du
testa dig så snart som möjligt

Följ i övrigt förhållningsregler 
enligt smittskyddsblad för 

hushållskontakter

Du är nu själv patient med 
covid-19 infektion. Detta 

innebär att du får ny 
information och ska följa 

andra förhållningsregler enligt 
smittskyddsblad för 

patient med covid-19

Provet visar att du inte
har covid-19

Provet visar att du 
har covid-19

Provet visar att du inte
har covid-19

Provet visar att du 
har covid-19

Om du är symtomfri och det har gått 7 dagar 
eller mer sedan din hushållskontakt 

testade sig kan du gå tillbaka till skola 
eller arbete. Du ska fortsätta vara 

uppmärksam på symtom i sammanlagt 
14 dagar efter att din hushållskontakt 

testade sig

Om du får symtom på covid-19 ska du
testa dig så snart som möjligt

Följ i övrigt förhållningsregler 
enligt smittskyddsblad för 

hushållskontakter

Du är nu själv patient med 
covid-19 infektion. Detta 

Innebär att du får ny 
information och ska följa 

andra förhållningsregler enligt 
smittskyddsblad för 

patient med covid-19
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Du är identifierad i en smittspårning som hushållskontakt till en person med covid-19 och är vaccinerad mot covid-19 med två doser 
för mer än 2 veckor sedan* och arbetar inte i vård och omsorg

Du har inga symtom på covid-19
Du har symtom på covid-19

Stanna hemma och testa dig 
så snart som möjligt

Återgå till skola eller arbete 
när du är symtomfri 

Provet visar att du inte
har covid-19

Provet visar att du 
har covid-19

Du är nu själv patient med 
covid-19 infektion. Detta 

innebär att du får ny 
information och ska följa 

andra förhållningsregler enligt 
smittskyddsblad för 

patient med covid-19

*Om det är kortare tid än 2 veckor sedan du fick din andra vaccindos ska du följa instruktioner som ovaccinerad hushållskontakt

Smittskydd Västerbotten

Du kan arbeta och leva som vanligt. 
Testa dig 5 dagar efter att din 
hushållskontakt testade sig.

Provet visar att du 
har covid-19

Provet visar att du inte
har covid-19

Du kan fortsätta att arbeta och gå i skolan.
Du ska vara uppmärksam 

på symtom i sammanlagt 14 dagar 
efter att din hushållskontakt 

testade sig. Om du får symtom på covid-19 
ska du stanna hemma och testa dig så snart 

som möjligt.

Du är nu själv patient med 
covid-19 infektion. Detta 

innebär att du får ny 
information och ska följa 

andra förhållningsregler enligt 
smittskyddsblad för 

patient med covid-19
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Du är identifierad i en smittspårning och är nära kontakt till en person med covid-19 
Och är inte vaccinerad mot covid-19 

Du har inga symtom på covid-19 Du har symtom på covid-19

Arbeta hemma om möjligt
Testa dig så snart du får reda på att du varit utsatt för covid-19 smitta 

Följ i övrigt rekommendationer enligt informationsblad ”Information och 
Instruktioner till nära kontakt till fall av covid-19”

Stanna hemma och testa dig 
så snart som möjligt

Provet visar att du 
har covid-19

Återgå till skola eller arbete när 
du är symtomfri

Om färre än 7 dagar har passerat sedan du 
senast var i kontakt med personen som har 
covid-19 ska du testa dig ytterligare en gång 

Följ i övrigt rekommendationer enligt 
informationsblad ” Information och

instruktioner  till nära kontakt till fall av
covid-19 ”

Provet visar att du inte
har covid-19

Du kan fortsätta gå till skola eller arbete men ska fortsätta 
vara uppmärksam på symtom i sammanlagt 14 dagar 

efter att du senast träffat personen som
har covid-19

Om du får nya symtom på covid-19 ska du  stanna hemma 
och testa dig  så snart som möjligt. Följ i övrigt

rekommendationer enligt informationsblad ”Information och
instruktioner till nära kontakt till fall av covid-19”

Provet visar att du inte
har covid-19

Provet visar att du 
har covid-19

Provet visar att du inte
har covid-19

Provet visar att du 
har covid-19

Du kan gå tillbaka till skola eller arbete 
men ska fortsätta vara uppmärksam 

på nya symtom på covid-19 i sammanlagt 
14 dagar efter att du senast träffat personen

som har covid-19.  
Om du får nya symtom på covid-19 ska du 

stanna hemma och testa dig så snart som möjligt

Följ i övrigt rekommendationer enligt 
informationsblad ” Information och instruktioner

till nära kontakt till fall av covid-19 ”

Ny testning 5 dagar efter att du senast varit i 
kontakt med personen som har covid-19. 
Om det gått 4-7 dagar efter att du senast 

var i kontakt med personen som har covid-19 
räcker det att du testar dig en gång. 

Om det gått mer än 7 dagar efter att du 
senast var i kontakt med personen som har covid-19 

behöver du inte testa dig. 
Följ i övrigt rekommendationer enligt 

informationsblad  ” Information och instruktioner till nära 
kontakt till fall av covid-19 ”

” 

Provet visar att du inte
har covid-19

Provet visar att du 
har covid-19

Du är nu själv patient med 
covid-19 infektion. Detta 

Innebär att du får ny 
information och ska följa 

andra förhållningsregler enligt 
smittskyddsblad för 

patient med covid-19

Du är nu själv patient med 
covid-19 infektion. Detta 

Innebär att du får ny 
information och ska följa 

andra förhållningsregler enligt 
smittskyddsblad för 

patient med covid-19
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Du är identifierad i en smittspårning och är nära kontakt till en person med covid-19 och är vaccinerad mot covid-19 med två doser 
för mer än 2 veckor sedan* och arbetar inte i vård och omsorg 

Du har inga symtom på covid-19
Du har symtom på covid-19

Du kan arbeta och leva som vanligt Stanna hemma och testa dig 
så snart som möjligt

Återgå till skola eller arbete 
när du är symtomfri 

Provet visar att du inte
har covid-19

Provet visar att du 
har covid-19

Återgå till skola eller arbete 
när du är symtomfri 

Om du får symtom på covid-19 inom 14 dagar 
efter att din nära kontakt insjuknat med covid-19

Stanna hemma och testa dig direkt

Provet visar att du inte
har covid-19

Provet visar att du 
har covid-19

Du är nu själv patient med 
covid-19 infektion. Detta 

Innebär att du får ny 
information och ska följa 

andra förhållningsregler enligt 
smittskyddsblad för 

patient med covid-19

Du är nu själv patient med 
covid-19 infektion. Detta 

innebär att du får ny 
information och ska följa 

andra förhållningsregler enligt 
smittskyddsblad för 

patient med covid-19

*Om det är kortare tid än 2 veckor sedan du fick din andra vaccindos ska du följa instruktioner som ovaccinerad nära kontakt
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