NYTT OM

SVENSKA

CORONA
Nu kan du testa dig
om du är sjuk
Om du har symptom på Corona
kan du testa dig.
Du beställer ett själv-test, gör testet och
lämnar in det.
Sen får du veta om du är smittad.
Om du har symptom kan du beställa ett självtest.
Du använder e-legitimation
och beställer på webbsidan 1177.se.
Sen ber du någon som är frisk
att hämta ut testet.
Du får ett litet paket med
prov-tagnings-pinnar.
Med dem tar du prov
i näsan och i halsen.
Det finns bilder i paketet
som visar hur du ska göra.
Sedan ber du en frisk person
att lämna in det på samma ställe
som det hämtades.
Svaret kommer inom 48 timmar.
För att se svaret loggar du in
på 1177.se igen.
Om du är smittad
får du veta vilka regler du ska följa.
Om Regionen behöver spåra
var smittan kom ifrån,
ringer de dig.
Alla i länet får testa sig
om de känner sig sjuka.
Det är gratis.
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Om du inte har e-legitimation
och kan logga in på 1177.se,
ska du ringa din hälsocentral.
Hämta och lämna testen på apotek
En frisk person måste hämta
och lämna ditt prov på apotek.
Personen måste ha med sig
din legitimation och sin egen legitimation.
Den som är sjuk får inte hämta
eller lämna sitt test själv.
Då kan andra personer smittas.
Utländska turister kan inte
beställa själv-test
Den som är turist
kan inte beställa själv-test.
Turister får ringa till den hälsocentral
som ligger närmast.
Bara den som har symptom kan testas.
När du beställt ditt test
kan det hämtas på flera apotek i länet.
Det ändras och kommer fler apotek.
Använd QR-koden
som finns på andra sidan
så ser du vilka det är.
Du kan också hämta och lämna ditt test
nära hälsocentralerna i Vimmerby och
Borgholm.
I Löttorp på Öland kan man få hjälp
med provtagning av vård-personal.
Testet visar bara om du är sjuk just nu.
Det visar inte om du har haft smittan förut.
Ett sådant test kan man inte göra
i Kalmar län ännu.


Det här informationsbladet kommer från
Krissamverkan Kalmar län. Under sommaren
kommer ”Nytt om Corona” varannan vecka.
Om det händer något viktigt kommer det
oftare.
facebook.com/krissamverkan.kalmar
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Så här beställer du på 1177.se:
1. Gå in på www.1177.se – välj Kalmar län
2. Klicka långt nere på sidan på
”Testa dig för pågående covid-19 i
Kalmar län”
3. Under ”Anmäl dig för provtagning – så
går det till”
finns information om hur du loggar in
med din e-legitimation.
Logga in.
4. När du är inloggad:
Klicka på ”Beställ provtagning covid19”
5. Välj hur du vill hämta ditt test
Idag är all information på svenska.

Vanligaste symptomen
på Corona:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feber
Torr-hosta
Stor trötthet
Snuva
Svårt att andas
Täppt näsa
Ont i halsen
Huvudvärk
Illamående
Värk i muskler och leder

QR-koden går till information om provtagning:

Rikta mobiltelefonens
kamera mot QR-koden.

Det här informationsbladet kommer från
Krissamverkan Kalmar län. Under sommaren
kommer ”Nytt om Corona” varannan vecka.
Om det händer något viktigt kommer det
oftare.
facebook.com/krissamverkan.kalmar

