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Instruktion
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Så bokar du som är personal inom vård och omsorg eller
samhällsviktig verksamhet tid för provtagning via 1177.se
Gäller endast för dig som har symtom på covid-19!
Denna provtagning avser personal inom vård och omsorg eller samhällsviktig verksamhet.

Vad innebär samhällsviktig verksamhet?

Har du som verksamhetsansvarig frågor kring definitionen kan du kontakta:

•
•

Region Gotlands Företagsjour: 0498-26 95 83 eller foretag@gotland.se alternativt
Länsstyrelsen i Gotlands län gotland@lansstyrelsen.se

Du som saknar e-ID eller inte är folkbokförd på Gotland kan boka tid via covidadministratör på
telefon 0498-26 89 31, knappval 4.

Gör så här för att boka tid på 1177.se
•
•
•
•
•
•
•
•

Logga in via 1177.se Vårdguidens e-tjänster
Länk till inloggning: https://e-tjanster.1177.se/mvk/login/login.xhtml
Gå till rubriken Mottagningar – Hitta och lägg till mottagning
I rutan ”namn på mottagning” skriv: Gotlands Pandemienhet
Lämna rutan ”stad” helt tom och välj sedan Sök
Klicka på Gotlands Pandemienhet som dyker upp som sökträff
Välj: boka tid direkt
Läs villkorstexten och klicka på rutan ”jag har tagit del av den fullständiga informationen”
Välj typ av tid: Covid provtagning vård o omsorg samt samhällsviktig verksamhet

Provtagningsplats

Provtagning sker i det vita tältet på parkeringen utanför Akutmottagningen Visby lasarett. Det finns
avsedda parkeringsplatser i direkt anslutning till tältet. Vänta utanför tältets dörr (märkt med L) tills
du blir uppropad av personalen.

I väntan på svar

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Du måste
agera så du inte riskerar att smitta någon annan.
•

Du ska isolera dig hemma och begränsa dina sociala kontakter.

•

Du måste vara noggrann med den egna handhygienen (tvätta händerna), hosta och nysa i
armvecket eller i näsduk och inte mot andra människor.

•

Du måste informera de som bor i ditt hushåll samt andra som du har nära kontakt med, t.ex.
personal inom vård- och omsorg, inklusive hemtjänst om att du är sjuk.

•

Du bör försöka hålla ett avstånd på minst en meter, men gärna två, till dem du bor med, om
det är möjligt, t.ex. genom att vara i ett eget rum, inte äta tillsammans med andra och inte
dela badrum.

•

Du ska inte resa med allmänna kommunikationsmedel.
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Provsvar

Det kan ta upp till 4 dygn innan provsvar kommer. Har du bokat din tid i webbtidbok på
Pandemienheten hittar du ditt svar i Journalen på 1177.se Vårdguidens etjänster. Provsvaret erhålls
under Anteckningar i Journalen. Om ditt provsvar är positivt eller om du bokat din provtagningstid
via telefon kommer du att bli kontaktad per telefon av Hälso- och sjukvårdspersonal. Det är därför
viktigt att du finns tillgänglig på det telefonnummer du anger vid provtagningstillfället.
Om du har frågor angående ditt provsvar mejla till hsf.covid.provsvar@gotland.se
Observera att du inte kan ringa 1177 då de inte kan hjälpa dig eftersöka provsvaret eller svara på
frågor som rör själva provtagningen.

