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Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms nu som mycket hög. 

 

Om du är en medarbetare på TME AB och upplever coronaliknande symtom så råder vi dig att stanna hemma från 
jobbet för att minimera smittorisken. Du bör även undvika att besöka sjukhus och istället ringa 1177 vårdguiden. 

Symtom 

Coronaviruset, Covid-19, ger ett eller flera av följande symtom: 

 Torrhosta 

 Feber 

 Andningsbesvär 

Symtomen är ofta lindriga och kan påminna om vanlig influensa. De kommer oftast två till fem dagar efter att man har 
blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. En del får svårare besvär, så som lunginflammation. 

Tvål eller handsprit är effektivt mot viruset 

Handtvätt med tvål och vatten eller användning av handsprit är effektivt mot viruset. Ytor kan rengöras med 
desinfektionsmedel. Det gör att viruset inte längre kan göra en person sjuk.  

I den mån det går kommer vi på TME AB att fördela ut handsprit på våra arbetsplatser.  

 

Om du inte bör arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en 
allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning av försäkringskassan. 

Du kan få smittbärarpenning om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst på grund av något av 
följande skäl: 

 En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en 
allmänfarlig sjukdom så som coronaviruset. 
 

 Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom så som coronaviruset. 

Du måste ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta för att få betalt genom 
smittbärarpenning. I alla andra fall är det en vanlig sjukanmälan/sjukpenning som gäller. Kontakta omedelbart 
ledningen på TME AB om du misstänker symtom och/eller har vistats i närheten av insjuknade människor. 

 

I vissa överenskomna fall kan jobbet stå för dagar i ovisshet innan läkarbeslut. 

Ta hand om er! 


