Testa dig

... så får du veta
Det kan vara en vanlig förkylning
men det kan också vara covid-19

Det finns två olika typer av prov
som kan tas vid covid-19
Det ena visar om du har en pågående
infektion (PCR-test) och det andra visar
om du har haft covid-19 och har utvecklat
antikroppar.
Det är bra att lämna ett PCR-prov för att
se om du har en pågående infektion med
covid-19. Det gäller även om symtomen
är milda.
Ett PCR-prov kan du lämna om du har
symtom längre än 24 timmar. Det finns
mest med virus i början av sjukdomen.
Lämna därför provet så snart som möjligt
för att få ett säkert svar.

Boka provtagning på 1177.se
Alla (16 år och äldre) som känner symtom
kan få göra ett sk. egentest. Du bokar in
dig på www.1177.se i Region Värmlands
e-tjänst. Då får du en tid som du ska vara
på flygplatsen (där provtagningsvagnen
finns).
Om du inte kan eller vill åka till provtagningsvagnen och bli provtagen där, så kan
personalen komma hem till dig. Även det
bokar du på www.1177.se.
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Om det gäller provtagning av barn och
ungdomar under 16 år görs den på
vårdcentralen. All info om detta finns på
www.1177.se.

Vagnen står utanför entrén till
flygplatsen, vagnen är blå
Personalen kommer ut till dig i bilen och
ger dig ett självtestkit, så du kan ta provet
där och sedan lämna till personalen.
Du får svar inom 1-2 dagar genom ett sms
till din telefon att du ska logga in dig på
1177.se och där ser du resultatet.

Du kan ha ett eller flera symtom:

Hosta, feber, andningsbesvär,
snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, värk i muskler och leder,
illamående eller vara mycket trött.
Symtomen kommer oftast efter
tre till fem dagar om du har blivit
smittad. Ibland kan det dröja upp
till 14 dagar.
Stanna hemma även om du bara
känner dig lite sjuk och lämna
prov för att få veta om du har
covid-19.

Har du sett våra videor?
Vi har bett några Torsbybor berätta om hur
de tycker pandemin har påverkat deras liv,
och hur de har funnit olika sätt att hantera
den och göra tillvaron så bra det går, fast
lite annorlunda kanske mot innan.
(Det är personer som inte själva haft
covid-19 som berättar.)
Tack till er som delat med er! Välkommen
in ni andra som vill titta på videorna.
(Det kommer fler allt eftersom)
Du finner videorna på
www.torsby.se/coronavideor och
www.facebook.com/torsbykommun

