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Det nya coronaviruset

Ingen har väl kunnat undgå medias rapportering om det nya coronaviruset, 
2019-nCoV som har upptäckts i Kina. Personer med primär immunbrist och 
anhöriga har hört av sig till PIO för att uttrycka sin oro och undrar hur stor risken 
är att smittas. Folkhälsomyndigheten skriver idag den 5 februari 2020 att de för 
närvarande bedömer risken att bli smittad som mycket låg i Sverige och om man 
undviker resor till Kina och vissa länder i Sydostasien. 

Vi rekommenderar informationen som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida 
(www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/
coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus) med frågor och svar om det nya 
viruset 2019-nCoV. Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja 
samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika 
former av hälsohot.

Enligt Folkhälsomyndighetens information på sin hemsida den 5 februari 2020 
så vet man i nuläget att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller 
genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Man vet att viruset ger 
luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal 
fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. 

Folkhälsomyndigheten skriver vidare att en allmänt förebyggande åtgärd mot luft-
vägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära 
kontakt med sjuka människor. De ger också rådet för att undvika smitta att tvätta 
händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett 
toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när man inte har möjlighet till hand-
tvätt. På frågan om munskydd hjälper svarar Folkhälsomyndigheten att mun-
skyddet inte skyddar mot smitta. Ett munskydd skiljer sig från ett andningsskydd, 
som används inom exempelvis hälso- och sjukvården. 

PIO följer utvecklingen av smittspridningen av coronavirus och myndigheternas 
rekommendationer. Vi kommer lägga ut information på vår hemsida www.pio.nu 
om det blir aktuellt med några särskilda råd till personer med nedsatt immunförsvar.
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