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För att undvika spridning av mag-tarminfektion ska personal inom Region Blekinge följa
nedanstående instruktioner.
Frisk under och
efter resan
Får arbeta.

Diarré under resan. Frisk
nu.
Ska lämna ett prov snarast.

Diarré under och efter
resan. Sjuk fortfarande.
Ska lämna prov snarast.

Behöver inte lämna
prov.

Får arbeta, men bör undvika
hantering av oförpackade
livsmedel i väntan på
provsvar.

Personal vid
förlossning, BB,
neonataloch
barnavdelning

Får arbeta.

Ska lämna ett prov snarast.

Ska inte arbeta förrän
diarréerna har upphört.
Även om tarmpatogen har
påvisats innebär det
normalt inget hinder för
att arbeta vid uppnådd
symtomfrihet.
Ska lämna prov snarast.

Behöver inte lämna
prov.

Ska inte arbeta förrän
diarréerna har upphört.

Måltidspersonal
inom Regionservice samt
kökspersonal
vårdavdelningar

Resa inom EU:
Får arbeta.

Får arbeta i väntan på
provsvar. Ska undvika
mathantering med
oförpackade livsmedel,
praktisk amningsassistans samt hantering av
bröstmjölksersättning.
Ska lämna ett prov snarast.
Ska inte arbeta med
oförpackade livsmedel
förrän negativt provsvar
erhållits.

Ska inte arbeta förrän
diarréerna upphört.

Vårdpersonal

Behöver inte lämna
prov.
Resa utanför EU:
Ska lämna prov
snarast.

Ska lämna prov snarast.

I väntan på provsvar kan ev.
omplacering bli aktuell.

Får arbeta, men inte
hantera oförpackade
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Övrig personal

livsmedel i väntan
på svar.
Får arbeta.
Behöver inte lämna
prov.

Får arbeta.

Egenvård. Sök eventuellt
sjukvård.

Behöver inte lämna prov.

-

Prov lämnas till laboratoriet så snart som möjligt efter hemkomsten. Personal med särskilt
känsliga arbetsuppgifter (t. ex centralkök) rekommenderas hämta provtagningsremiss och
provtagningsmateriel redan före utresan. Måltids-/kökspersonal som ska resa utanför EU
hämtar provtagningsremiss och provtagningsmaterial före utresan.

-

Provtagningsmateriel och remisser kan hämtas på Regionhälsan som ska stå som
avsändare.

-

Vid pågående diarré hänvisas personen till respektive vårdcentral.

Vid eventuella frågor ring Regionhälsan, Vårdhygien eller Smittskyddsenheten. Efter kontorstid kan
infektionskliniken kontaktas vid eventuella frågor.
Vid förekomst av tarmpatogen skall handläggning ske enligt Smittskyddslagen och/eller
Livsmedelslagen.
Ingen personal i Region Blekinge, oavsett arbetsuppgifter, ska arbeta med symtomgivande
mag-tarminfektion.
Vid förekomst av tarmpatogen – se Smittskyddenhetens dokument ”Uppföljning tarminfektion, tabell”
på intranätet.
För att undvika spridning av tarmpatogener
ska noggrann handhygien tillämpas.
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