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Information för förläggningens kund om agerande i 

coronavirussituationen 26.5.2020 

Coronaviruset smittar främst som droppinfektion när en insjuknad person hostar eller nyser. 

Det kan också smitta genom beröring om en insjuknad person exempelvis har hostat i 

händerna och därefter rört vid en annan person. 

Varje kund vid förläggningen kan genom sitt beteende bromsa eller hindra spridningen av 

coronaviruset. I vardagen kan man förebygga infektioner genom att sköta handhygienen 

och minska närkontakterna med andra människor. För att förebygga infektioner är det också 

viktigt att undvika att röra sig bland andra människor och att sköta ärenden om man har 

symtom. Samtidigt är det också viktigt att upprätthålla och främja sitt eget välbefinnande 

och sin funktionsförmåga i coronasituationen. 

Kom ihåg en bra hand- och hosthygien 

Man kan minska den egna och andras smittorisk främst genom att komma ihåg en bra hand- 

och hosthygien på förläggningen och utanför den. 

• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Tvätta händerna i 

åtminstone 20 sekunder. Torka händerna noga. Tvätta händerna speciellt när du 

kommer inomhus, alltid efter toalettbesök och när du har snutit näsan, hostat eller 

nyst. Tvätta händerna direkt när du återvänder till förläggningen. 

• Om du inte har möjlighet att tvätta händerna, använd handdesinfektion. 

• Täck din mun om du hostar eller nyser. Använd t.ex. en näsduk eller övre delen av 

ärmen. Hosta eller nys inte i handen. Kasta alltid näsduken i papperskorgen. 

• Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om du inte precis har tvättat händerna. 

• Undvik att med bara händer vidröra ytor som många människor rör vid (handtag 

osv.) 

• Rengör skärmen på din telefon regelbundet. 

• Fäst uppmärksamhet vid bra hygien vid matlagning och måltider. 

• Håll rent i ditt eget rum och i de gemensamma utrymmena om du bor på 

förläggningen. 

• Om du bor utanför förläggningen, håll rent hemma hos dig. 

Undvik närkontakter 

Det är viktigt att även friska personer minskar närkontakterna på förläggningen och utanför 

den. På så sätt förhindrar vi att coronaviruset sprids.  

• Håll minst 1–2 meters avstånd till andra människor på förläggningen och utanför den. 

Håll dig på avstånd från människor som hostar eller nyser. 

• Undvik onödig vistelse i förläggningens gemensamma utrymmen om du bor på 

förläggningen. 

• Undvik onödig vistelse på offentliga platser utanför förläggningen. Undvik exempelvis 

att sköta ärenden i affären vid den värsta rusningstiden samt längre vistelse i butiker 

eller affärscentrum.  

• Undvik onödiga resor med kollektivtrafik. Gå eller cykla om det är möjligt. 

• Undvik onödiga besök hos andra. Undvik särskilt besök hos äldre och människor med 

underliggande sjukdomar. Om du bor utanför förläggningen, ta inte emot onödiga 
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besök. Håll kontakt exempelvis via telefon eller nätet eller träffa vänner och 

närstående utomhus. 

• Ta inte i hand och krama inte någon. Hitta på alternativa sätt att hälsa. 

 

Informera om symtom och exponering 

Coronaviruset orsakar en plötslig luftvägsinfektion. Symtomen kan vara: 

• feber 

• halsont 

• hosta 

• snuva 

• andnöd  

• muskelvärk  

 

I samband med sjukdom orsakad av coronavirus har man också beskrivit störningar i smak- 

och luktsinne, trötthet, illamående och diarré. Man kan inte avgöra endast genom 

symtomen om orsaken till en luftvägsinfektion är coronaviruset eller något annat virus eller en 

bakterie. De flesta människor som har smittats av coronaviruset har en mild form av 

sjukdomen. Allvarliga fall av sjukdomen och dödsfall har man över hela världen observerat 

speciellt hos personer över 70 år som redan har en underliggande sjukdom, till exempel en 

svår hjärtsjukdom eller diabetes. 

Meddela förläggningens personal omedelbart om du blir sjuk eller får symptom. Meddela per 

telefon om du bor utanför förläggningen. Personalen på förläggningen hjälper dig vid behov 

att bli testad för coronavirus. 

Om du vet att du har varit i kontakt med en person som insjuknat i corona, meddela 

omedelbart förläggningens personal om detta. Om du bor utanför förläggningen och dina 

symptom förvärras och ditt tillstånd plötsligt blir sämre, kan du i en nödsituation ringa till 

nödnumret 112. 

Rör dig inte bland människor och sköt inga ärenden om du har 

symtom 

Det är viktigt att du helt undviker att röra dig bland människor och att sköta ärenden om du 

har symtom. 

• Gå inte till förläggningens allmänna utrymmen om du så bara har lindriga symtom på 

luftvägsinfektion. Undvik då all närkontakt med andra människor. 

• Besök inte andra människor om du har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga 

sådana. Undvik då all närkontakt med andra människor.  

• Gå inte till jobbet eller skolan om du har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga 

sådana. Undvik då all närkontakt med andra människor. 

• Gå inte på publikevenemang utanför förläggningen, till allmänna sammankomster, 

offentliga platser och res inte med kollektivtrafik om du har symtom på 

luftvägsinfektion, även lindriga sådana. Undvik då all närkontakt med andra 

människor. 

• Sköt inte ärenden utanför förläggningen om du så bara har lindriga symtom på 

luftvägsinfektion. Om du har ett överenskommet möte med en myndighet (t.ex. 

intervju för asylansökan) eller någon annan instans utanför förläggningen och du inte 

är säker på om du kan delta i mötet p.g.a. ditt hälsotillstånd, kontakta personalen på 
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förläggningen. Om du bor utanför förläggningen, kontakta förläggningen i första 

hand per telefon. 

 

Besök förläggningen vid behov 

• Boka tid till en anställd vid förläggningen om det finns behov för det. Om du till 

exempel oroar dig för din hälsa eller om ni har hälsoproblem i familjen är det bra att 

kontakta personalen på förläggningen så att besvären och problemen inte förvärras. 

Om du bor utanför förläggningen, ta vid behov kontakt med förläggningen via 

telefon. 

• Om du har ett kommande möte på förläggningen och du får symtom före mötet eller 

om du vet att du har varit i kontakt med en person som insjuknat, meddela 

omedelbart förläggningens personal. Om du bor utanför förläggningen, meddela per 

telefon. 

• Förläggningens personal kan vid behov och enligt möjligheter ordna möten även på 

distans. 

 

Ta hand om ditt välbefinnande och din funktionsförmåga 

Aktiviteter och mångsidig användning av fysisk, psykisk och social förmåga främjar 

välbefinnandet och funktionsförmågan. 

• Rör dig dagligen. Var aktiv utomhus. Använd platser för utomhusaktiviteter som är 

öppna om du har möjlighet. Kom ihåg säkerhetsavståndet på 1–2 meter när du går 

ut. 

• Ät regelbundet. Se också till att du får tillräckligt med vätska. 

• Sträva efter att sova tillräckligt. Håll fast vid en regelbunden dygnsrytm. Följ 

regelbundna rutiner i vardagen. 

• Håll kontakt med vänner och närstående även under undantagsförhållandena. 

Använd till exempel telefon eller dator för kontakter. Om du träffar någon ansikte mot 

ansikte, gör det helst utomhus och håll säkerhetsavståndet på 1–2 meter. 

• Om du har möjlighet att förvärvsarbeta, sök jobb. 

• Läs böcker. Läsning är bra för hälsan. 

• Om du befinner dig i Finland och på en förläggning tillsammans med din make/maka 

och/eller barn, var ett stöd för dem i den här situationen. 

• Använd lokaler och platser för inomhusaktiviteter som har öppet om du har möjlighet 

(simhall, idrottshall, bibliotek, gym). Kom ihåg säkerhetsavståndet på 1–2 meter. 

Vad vi förväntar oss av dig 

• Vi förväntar oss att alla kunder på förläggningarna samarbetar väl och att alla är 

tålmodiga och lugna. Coronasituationen lever och kan orsaka förändringar i 

förläggningens verksamhet. Följ alltid anvisningarna från förläggningens personal för 

din egen och andras säkerhet. 

Var du får information 

• Du får mer information av förläggningens personal vid behov. 

• Migrationsverket har upprättat ett meddelande om att resa säkert med kollektivtrafik 

för förläggningens kunder: “Information till förläggningens kunder för säker resa med 
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kollektivtrafik i coronasituationen”. Meddelandet finns på flera olika språk. Du får 

meddelandet på din förläggning. 

• På yle.fi finns nyheter om coronaviruset på flera språk. 

• THL.fi berättar om coronavirussituationen i Finland. På webbplatserna finns 

anvisningar på flera språk till exempel om att hosta och tvätta händerna. 

• Lokaler och platser för inomhusaktiviteter som har öppet samt arrangörer av olika 

evenemang och verksamhet ger anvisningar om begränsningar för antalet personer, 

säkerhetsavstånd och anvisningar om hygien. Följ alltid anvisningarna. 


