Med anledning av coronaviruset

Samlad information från
våra verksamheter

Region Gotland jobbar intensivt och på
många sätt för att minimera smittspridning
av coronaviruset.
Om du har förkylningssymtom, även milda, eller
tecken på influensa ska du undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Självskattningstest

Du som är 70 år och äldre bör stanna hemma och
begränsa dina kontakter med andra människor en
tid framöver. Det gäller även om du känner dig frisk.

Hjälp varandra!

Om du känner dig sjuk så sök i första hand information på 1177.se. De flesta behöver inte kontakta
vården. Behöver du mer råd och stöd ring din vårdcentral eller 1177.
Om du som har en grundsjukdom känner oro eller
symtom från din sjukdom ska du kontakta din mottagning eller vårdcentral för råd och bedömning om
du behöver komma på läkarbesök, fysiskt eller per
telefon.
Res inte i onödan! Regeringen och Folkhälsomyndigheten manar till stor restriktivitet när det gäller alla
resor. Den som är sjuk ska inte resa alls och riskgrupper ska särskilt överväga att resa eller ta emot besök.

Minska smittspridningen
•
•
•
•

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
Undvik att röra ögon, näsa och mun.
Hosta eller nys i armvecket.
Stanna hemma om du är sjuk, även om det
bara är en förkylning.

På sidan corona.gotland.se finns ett test du kan göra
för att få hjälp och råd.

Vill du hjälpa till eller behöver du hjälp för att du är
isolerad hemma?
Gå med i facebookgruppen Covid-19 hjälpande hand
Gotland eller ring Röda Korset på tfn 070-610  59 16.

Mer information
Var källkritisk och dela inte osäker information.
Ta gärna del av information på:
•
•
•
•
•

www.gotland.se/nyacoronaviruset
www.folkhalsomyndigheten.se
www.1177.se (med ny chatfunktion!)
www.krisinformation.se
eller ring 113 13, nationellt informationsnummer

På de flesta webbplatser finns lättläst information
och på andra språk.
Myndigheten för delaktighet har samlat tillgänglig
information i fler format. Läs mer på www.mfd.se
På Medborgarplatsen i Visby finns personal som
talar arabiska och dari, vissa tider även somaliska och
tigrinja. Läs mer på gotland.se/medborgarplatsen

Eftersom läget ofta förändras uppdateras hemsidan löpande.
Senaste informationen finns på gotland.se/nyacoronaviruset

Besöksförbud på vårdavdelningar
och äldreboenden

Frisk partner välkommen på
BB Visby lasarett

Totalt besöksförbud har införts på regionens sjukvårdsavdelningar och äldreboenden. Besöksförbud
gäller även boenden inom omsorgen om personer
med funktionsnedsättning.

På Gotland är en partner välkommen att närvara vid
förlossning OM denne är symtomfri.

Trygghetspunkterna i Burgsvik
och Katthammarsvik är stängda
Trygghetspunkterna i Burgsvik och Katthammarsvik har stängts för att de ligger inne på äldreboenden. Trygghetspunkterna i Fårösund och Roma är
fortfarande öppna. Tidbokning gäller som vanligt
alltid inför besök, bokning görs via vårdcentralerna.

Mödravårdscentralerna ställer in
cellprovtagningar
Mödravårdscentralerna ställer in både drop inbesök och bokade besök till cellprovtagning. Det
gäller på MVC i Visby, Hemse och Slite.

Stopp för test av vattenprover
LaboratorieMedicinskt Centrum har ett tillfälligt
stopp för mottagning och test av privata vattenprover. Vid frågor e-posta vattenlaboratoriet@gotland.se.

Företagsjour

Hit kan du som företagare vända dig för att få vägledning och stöd utifrån situationen som uppstått
på grund av det nya coronaviruset.

Utvecklas symtom under tiden, får partnern gå hem.
Partnern är även välkommen att stanna kvar på BB,
så länge denne är symtomfri. Detta är vad som gäller
just nu och kan komma att ändras.

Stängda drop in-mottagningar
Vårdcentralerna på Gotland har stängt sina drop inmottagningar. Alla besök bokas via vårdcentralernas
telefonrådgivning enligt nedan:
Visby Norr 0498-26 89 31
Wisby Söder 0498-26 89 91
Hemse 0498-20 46 50
Slite 0498-20 45 81
Visborg 0498-65 23 00
Unicare Gotland 0498-65 60 00

Folktandvården

Drop in-mottagningen på Folktandvården Wisby ersätts med tidsbokning på tfn 0498-20 36 79, telefontid vardagar klockan 08.15–12.00 och kl 13.00–15.00.

Luncherbjudande till
gymnasieelever

Jourens kapacitet har förstärkts med anledning av
att årets Almedalsvecka har ställts in.

Från och med tisdagen den 14 april erbjuds alla
elever som har distansundervisning på gymnasiet
möjlighet att hämta lunchlåda vid olika restauranger
och butiker över hela Gotland.

Telefon 0498-26 95 83
Telefontid måndag till fredag klockan 09.00–16.00
E-post foretag@gotland.se

Du som elev, restaurang- eller butiksägare kan läsa
mer om detta på www.gotland.se/luncherbjudande.
Sidan uppdateras löpande med mer information.

Läs mer på gotland.se/informationtillforetagare

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

