
Informasjon, smitte- og reiseråd – Corona-virus/Covid-19 

Et hittil ukjent Corona-virus har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i Kina. 

Det nye viruset kalles Covid-19, og er et luftveisvirus som noen ganger kan føre til alvorlig 

sykdom hos mennesker. Det rapporteres stadig flere tilfeller fra først og fremst kinesiske 

byer, men også andre land, inkludert Europa og USA. Hittil har vi ikke påvist sykdommen i 

Norge. Sykdommen smitter mellom både mennesker og dyr, hovedsakelig ved dråpesmitte. 

Corona-virusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. 

Mange Corona-virus gir bare forkjølelse, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom og i noen 

tilfeller forårsake dødsfall. 

 

Forebygge smitte  

Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot sykdommen. Sykdommen smitter 

som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på 

tre måter: 

1. Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller 

kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i 

nærheten. 

2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved 

kontakt med andre. 

3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander 

gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og 

andre kommer i kontakt med gjenstanden. 

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og 

man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med 

luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) 

eller i armkroken. 

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask 

hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. 

Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er 

synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med 

såpe og vann. 

 
Friske personer som de siste 14 dagene har hatt nærkontakt med en person som er 

bekreftet syk med viruset bør ta kontakt med helsetjenesten og vil følges opp.  



 

Bør man bruke munnbind? 

Det anbefales ikke munnbind for friske personer. Dette gjelder ikke dersom man jobber i 

helsetjenesten, eller har kontakt med en person med bekreftet eller mistenkt infeksjon med 

Covid-19. Feilbruk forekommer ofte og personer som bruker munnbind tar seg oftere til 

ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke kan bruke munnbind for å 

hindre smitte til andre. 

• Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten er ikke anbefalt  

 

Råd før reisen 

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager 

før avreise, da det for tiden også er utbrudd av sesonginfluensa i Kina. Det finnes ingen 

legemidler eller vaksine mot det nye Corona-viruset. Flere land og flyplasser har innført 

kontrolltiltak for å hindre smitte, og reisende må være forberedt på å måtte svare på 

spørsmål om egen helse på reise fra Kina og eventuelt andre affiserte områder, inkludert å 

gjennomgå en temperatursjekk for å måle feber. 

 

Forebyggende råd på reisen 

• Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer. 

• Unngå kontakt med dyr (inkludert fugler), både levende og døde dyr, og markeder 

som selger dyr og ferskvarer. 

• Sørg for god mathygiene, og at kjøttprodukter og egg er tilstrekkelig kokt eller stekt. 

• Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende 

tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte.  

• Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter 

er tilgjengelig.  

Ta kontakt med helsepersonell per telefon ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste 

og pusteproblemer). Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å 

reise hvis du er syk. 

https://fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/rad-om-influensa/bruk-av-munnbind-utenfor-helsetjenesten-er-ikke-anbefalt/


 

Råd etter reisen 

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter 

hjemkomst fra områder med kjent smittespredning, bør kontakte lege med tanke på 

Corona-virus (Covid-19).  

 

NB! Hvis man mistenker at man er smittet skal man ikke møte opp på legekontor eller 

legevakt, men ringe legesenteret først, legevakt på telefon  116 117 eller 113 ved behov for 

akutt hjelp. 

 

Tegn på luftveisinfeksjon kan være feber, hoste, brystsmerter, pustevansker. Det er veldig 

viktig at man informer legen om hvor og når du har vært på reise og om du har vært i 

kontakt med noen som var smittet. 
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