
 
 

 

 
 
SMST 2203-0059, Handlingsprogram för calicivirus (noro-och sapovirus) s.k. vinterkräksjuka i vården och särskilda boenden i Stockholms län  

Bilaga 2. Personallista vid calicivirusinfektion 
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