15 maj 2020

Social- och äldreförvaltningen

Covid-19 -rengöring och desinfektion av visir
Användandet och hantering av visir vård och omsorg
Visir ska användas av samtlig personal i vård- och omsorg även av
friska boende.









Visiret används i vårdmoment nära ansiktet, t ex i nära omvårdnadsarbete såsom
påklädning, personlig hygien, tandborstning, duschning, matning, vid förflyttningar, i
nära samtal osv.
Varje medarbetare får ett personligt, heltäckande flergångsvisir som märks med namn.
Visiren ska desinficeras både före och efter användning för att minska risken för
kontaminering.
Visiret ska bytas ut vid tecken på slitage, när sikten är dålig eller när det går
sönder.
Samtliga medarbetare ska få möjlighet till utbildning i hantering av visiret vilket
inkluderar av- och påtagning av visir, rengöring av visir samt i vilka situationer
visiret ska användas.
Medarbetarna ansvarar för hantera visiret korrekt.
Verksamheten ansvarar för att organisera så att det finns en avdelad, hygienisk
lämplig plats för rengöring och förvaring av visir på respektive avdelning och att
rutinerna för hanteringen är kända hos medarbetarna.
Verksamheten ansvarar för att ha ett tillgängligt lager av visir som nyanställda kan
få ta del av under dygnets alla timmar.

Rengöring av visir
Visiret ska rengöras vid följande tillfällen:






Visiren ska desinficeras både före och efter användning
Mellan vård- och omsorg av de boende
Vid synlig smuts eller stänk på visiret
Vid ett avbrott i arbetet såsom toalettbesök/pauser/lunch/telefonsamtal mm
Om händer berört visiret under arbetets gång

Syfte och omfattning
Beskriver återanvändning av visir

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax/e-post

Bankgiro

Bakgrund Covid-19
Detta är en dropp- och kontaktsmitta. En viktig del i den personliga skyddsutrustningen för
personal är stänkskydd för ansiktet där visir. Denna gäller denna riktlinje för återanvändning
av visir inom Haninge kommun.

Återanvändning av visir
För att säkra tillgången till stänkskydd för ansiktet över tid så ska utrustningen användas på
ett rationellt och säkert sätt. Visir som ska återanvändas rengörs och desinfekteras enligt
nedanstående instruktion direkt när de tas av efter användning. Visir för flergångsbruk är att
föredra. Visir för engångsbruk kan återanvändas så länge funktionaliteten inklusive passform
och sikt är intakt.

Instruktion för rengöring och desinfektion av visir
1. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel.
2. Tag på skyddshandskar.
3. Rengör och desinfektera visirets hårdplastdelar med alkoholbaserat yt-desinfektionsmedel
med rengörande effekt. Använd rikligt med ytdesinfektionsmedel och bearbeta mekaniskt
med torkpapper.
4. Häng upp eller placera visiret så det kan torka på avsatt plats .
5. Tag av skyddshandskar.
6. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel.
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