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Observera att texten är ett underlag och behöver justeras utifrån den 
specifika situationen. Justeringar gäller särskilt gulmarkerad text. 
 
Till dig som är anhörig till en person som bor på namn på 
boendet 
 
Vi vill berätta att vi, efter provtagning, har fått besked om att två (ange antalet sjuka) 
av de som bor här har insjuknat i covid-19. De sjuka har inte haft kontakt med de 
andra som bor här efter att de visat symptom.  
 
Så fort personerna visade symptom följde vi beslutade rutiner och isolerade de sjuka 
från de övriga som bor här. Vi har också särskild personal som vårdar dem. Denna 
personal kommer inte i kontakt med de andra som bor här. 
 
För att minska risken att fler ska smittas inom namn på boendet, är vi noga med att 
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de rutiner kring coronaviruset 
som Smittskyddsenheten i Halland tagit fram. 
 
Din mamma/pappa/syster/bror mår bra. Vi har berättat/kommer under dagen att 
berätta för henne/honom och de andra som bor här vad som hänt. Vi är särskilt 
uppmärksamma på symptom som kan kopplas till covid-19 och väl förberedda på 
åtgärder om fler av de boende skulle uppvisa sådana symptom. Om situationen 
ändras kommer vi att höra av oss till dig igen. 
 
Just nu har vi en högre belastning på verksamheten än vanligt. Därför skulle det vara 
till stor hjälp för oss om du har möjlighet att förmedla informationen i detta brev till 
andra närstående som eventuellt kan behöva känna till situationen. Om du behöver 
komma i kontakt med oss eller undrar något, så är du välkommen att höra av dig till 
din kontaktperson eller mig.  
 
Med vänlig hälsning 
 
X X (namn), enhetschef för namn på boendet 
E-post: xx.xxx@varberg.se 
Tel: xxx-xxx xx xx 
 

 
 
 
 


