
ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SMITTSPRIDNING INOM VÅRD OCH OMSORG
SÄBO, ORDINÄRT BOENDE OCH LSS 

Nu återinförs source control mellan personal. I situationer man inte kan hålla 
avstånd används i första hand visir. I situationer när man sitter tillsammans i en 
bil får föraren inte ha visir utan använder munskydd.

Vaccination av personal inom vård och omsorg är fortfarande särskilt angeläget 
för att skydda personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. 

Det är fortfarande viktigt att stanna hemma vid minsta symtom samt att vård- 
och omsorgspersonal fortsätter att provta sig enligt tidigare rutin. 

Skyddsutrustning i vårdnära arbete fortsätter enligt tidigare rutin och innebär 
att omvårdnadspersonal ska använda visir i syfte att skydda brukare från 
eventuell smitta. I övrigt gäller följande:
• Basala hygienrutiner ska alltid följas. Vid vårdnära arbete inom 2 meter ska

nu omvårdnadspersonal använda visir i nära kontakt med brukaren.

• Visir är fortsatt brukarbundet, gäller både på SÄBO, LSS-gruppbostad och 
ordinärt boende. Visiren ska förvaras inne i brukarens bostad.

• I allmänna utrymmen på SÄBO och LSS-gruppbostad ska visir finnas tillgängliga där 
avstånd inte kan hållas mellan brukare och personal.

• I hemvården finns brukarbundna visir hemma hos brukarna.

• När en brukare har symtom som kan kopplas till Covid-19 infektion ska både visir 
och munskydd FFP2 användas enligt tidigare rutin.

• Vid misstänkt eller bekräftad covid-19 gäller samma rutin som tidigare, munskydd 
och visir samt provtagning.

• Sprita alltid händerna innan munskydd tas på och efter man tagit av sig eller på 
annat sätt hanterat munskyddet.

• Munskyddet ska inte förvaras i fickor eller där det kan skadas eller förorenas. 
Skador kan påverka munskyddets effektivitet.

• På boenden och i hemsjukvården bör det finnas tillgång till munskydd klass FFP2 
om brukare uppvisar symtom som kan kopplas till Covid-19 (provtagning enligt 
rutin). IIR är ok om man inte har tillgång till FFP2 omgående.

När du kommer in till brukaren – påklädning

1. Desinfektera händer och underarmar.
2. Rengör visiret enligt rutin ha då på handskar för att skydda händerna.
3. Visir torkas av med ytdesinfektionsmedel/rengöringsmedel/diskmedel.
4. Torka insidan först, därefter utsidan (vid behov lägg visiret på ren yta

vid avtorkning).
5. Ta på visiret.
6. OBS! Vidrör nu varken munskydd eller visir.
7. Ta eventuellt på förkläde och handskar om det behövs beroende på

risk för kontakt med kroppsvätskor.

När du ska lämna brukaren – avklädning

1. Ta på rena handskar (för att skydda händerna mot ytdesinfektionsmedel).
2. Ta av visir/skyddsglasögon.
3. Torka insidan först, därefter utsidan (vid behov lägg visiret på ren yta vid 

avtorkning).
4. Häng upp eller placera på ren yta.
5. Ta av handskar.
6. Desinfektera händer och underarmar.




