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Korona viruset  

Gode råd for forebygging av smitte, uavhengig av om du er syk eller frisk. 

• Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter 

toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider. Det anbefales å vaske hender når man 

kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.  

• Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ 

dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har 

dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann. 

• Hostevaner: Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle 

(som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig. 

• Syke personer bør holde seg hjemme. 

• Begrens håndhilsning, kyssing og klemming . 

• Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser , når det er 

mulig.  

• Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og 

slimhinnene i øyne og nese.  

• Det anbefales ikke bruk av munnbind for friske personer utenfor helsetjenesten. 

• De som har besøkt dyrehold i utlandet bør overholder krav om ventetid 48 timer før man har 

kontakt med dyr i Norge. 

• Personer med påvist smitte anbefales å begrense kontakten med matproduserende dyr. 

• Det er ikke mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan smitte mennesker. 

• Det er ikke meldt om sykdomstilfeller hos dyr som følge av infeksjon med dette viruset. 

• Koronavirus på storfe er ikke det samme viruset som gir koronainfeksjon hos folk. 

• Det pågående utbruddet av koronavirus  er ikke av samme variant som man kan finne hos gris. 

• Viruset smitter i hovedsak fra menneske til menneske. Det er ikke utelukket at et dyr vil kunne 

ha viruspartikler i pels, hud og slimhinner en periode etter kontakt med et smitteførende 

menneske, men det er ikke vist at dyr skiller ut virus. Det er alltid anbefalt å vaske hendene 

etter kontakt med dyr. 

• Prøv å redusere reiseaktivitet mest mulig, utenlandske reiser anbefales ikke.  

• Alle som har vært på reise i områder med utbredt spredning skal holde seg hjemme i 14 dager 

etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette omfatter å ikke gå på 

jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett 

kommer nær andre. Disse personene bør ikke besøke helseinstitusjoner dersom det ikke er helt 

nødvendig. 
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• Dersom du føler deg syk bør du holde deg hjemme. 

• Hvis du kan være utsatt for smitte med koronavirus og har symptomer som hoste, feber eller 

kortpustethet, ta kontakt med fastlegen din per tlf eller ring legevakt på 116117. Ved fare for 

liv og helse, ring 113. 

Hjemmekarantene/isolasjon – krav til sykmelding for å få sykepenger 

• Dersom du er i hjemmekarantene, ta kontakt med legen for å få vurdert rett til sykmelding. 

Velger du på eget initiativ å isolere deg i hjemmet på grunn av smittefare, har du ikke rett til 

sykepenger.  

Du har ikke rett til sykmelding dersom du må være hjemme fordi andre i husstanden er 

satt i karantene uten å være syke 

• Dersom barnet ditt eller andre i husstanden er i karantene uten selv å være syk og dette gjør at 

du må være borte fra arbeid, har du ikke rett til sykmelding. Dette kan være tilfellet når en 

skoleelev blir syk og hele klassen blir satt i hjemmekarantene. Selv om du må være hjemme, er 

du i slike tilfeller ikke selv satt i karantene.  

• Må du være hjemme i karantene fordi barnet ditt eller andre i husstanden er syk, kan du ha rett 

til sykmelding fordi du selv kan være smittet. Du må ta kontakt med legen din som kan 

vurdere rett til sykmelding.  

 

 

 

MH 

Landbrukstjenester Sør 
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