
  

 

Viktigt inför ditt besök - covid-19 
Region Halland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 

uppdaterar löpande vad som gäller för besök till hälso- och sjukvården i 

Halland med anledning av coronapandemin. 

 

Har du symtom på covid-19? 

Om du är förkyld, har hosta, feber, snuva eller andra symtom på covid-19, ska 

du inte besöka hälso- och sjukvården. Omboka din tid genom att logga in på 

www.1177.se eller ring mottagningen för rådgivning. Ditt besök kan eventuellt 

genomföras via video eller telefon. 

 

Om du har symtom bör du boka tid för självprovtagning för att ta reda på om du 

har covid-19 eller inte. Läs mer och boka på www.1177.se/Halland 

 

Hjälp oss minska risk för smittspridning 

På Hallands sjukhus finns många patienter som är känsliga för smitta. Med 

hänsyn till dem och för att minska risken för smittspridning, följ nedan åtgärder. 

 

Ta inte med någon till ditt vårdbesök 

Med anledning av covid-19 är det inte tillåtet för någon att följa med dig in till ditt 

vårdbesök på mottagning, provtagning eller undersökning på sjukhusen i 

Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Eventuellt undantag beslutas av ansvarig 

vårdpersonal. Vid behov får en medföljande lov att vänta i allmänna utrymmen 

(ej inne på mottagning) så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

följs. En fullt frisk närstående får lov att följa med på ett barns besök.  

 

Undvik köbildning i receptionen - anmäl dig via din mobiltelefon 

Du kan anmäla dig till ditt vårdbesök via din mobiltelefon istället för i 

receptionen. Gå direkt till mottagningen och följ instruktionerna som finns i 

väntrummet för hur du går till väga. Om du ska betala en avgift för ditt besök, får 

du en faktura skickad till dig efter ditt besök. Vårdnadshavare kan också anmäla 

sitt barn till deras vårdbesök. 

 

Om du behöver hjälp att anmäla dig, gå till receptionen i huvudentrén. 

 

Tänk också på att: 

 Gå in på mottagningen så nära inpå din bokade tid som möjligt för att 

undvika trängsel i väntrummet. 

 Vara noga med din handhygien och att hålla avstånd till andra. 

 

Läs mer om vården i Halland under coronapandemin: www.1177.se/Halland 
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