15 april 2020
Dnr SN 2020/138
Dnr ÄN 2020/95
Social- och äldreförvaltningen

Ställningstagande gällande skyddsutrustning – Covid19

Dokumenttyp

Styrdokument
Beslutat av

Dokumentnamn

Ställningstagande gällande skyddsutrustning – Covid19
Ansvarig förvaltning och avdelning

Medicinsk ansvariga sjuksköterska Social- och äldreförvaltningen
Ämnesord

Corona, Covid-19, Skyddsutrustning, smittspridning,

Beslutat datum

2020-05-15

Gäller från datum

2020-05-15

Diarienummer

ÄN 2020/95
SN 2020/138

Ersätter tidigare beslut

2020-04-15

Dokumentinformation

Detta dokument anger vilken skyddsutrustning ska användas i olika situationer samt hur skyddsutrustningen
ska förvaras och underhållas samt i vilka fall de får återanvändas.
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Skyddsutrustning
Skyddsutrustning som ska finnas och tillhandahållas för avsedd vårdsituation är:
• Handsprit
• Ytdesinfektion
• Skyddshandskar
• Kortärmade förkläden
• Långärmade plastförkläden
• Heltäckande visir
• Kirurgiskt munskydd 11R
• Andningsmask (används enbart då risk för Aerosolbildning förekommer)

Bedömning
Bedömning av kund och brukare
• Sjuksköterskan gör bedömningen om kunden eller brukaren ska behandlas som
misstänkt smittad.
• Konsultation med läkare för vidare bedömning om provtagning ska ske.

Situation
När det inte föreligger misstänkt / konstaterad smitta
• Basala hygienrutiner tillämpas alltid .
Om du bara ska prata med person med konstaterad med misstänkt / konstaterad smitta
Tillämpa minst 2 meters radie då behövs ingen skyddsutrustning
Visir
All personal ska använda även heltäckande visir vid utförande av omsorgsmoment inom
en radie av 2 meter, utöver basala hygienrutinerna, hos alla boende/brukare som tillhör
riskgruppen. Detta gäller oavsett om personen visar symptom på smitta av covid-19 eller inte.
Vid service och omvårdnad med arbetsmoment (ex bädda säng, sköta hygien, ta
blodtryck, blodprover, mata en person) inom 2 meters radie från den enskilde
med konstaterad med misstänkt / konstaterad smitta
• Basala hygienrutiner
Handsprit
• Skyddshandskar( vid kontakt med kroppsvätskor eller slemhinnor)
• Kortärmade plastförkläden
• Heltäckande visir
Vid vårdnära arbete t.ex. kräkningar, diarré, byte av KAD munvård där det finns
risk för kroppsvätska och där risk för kraftig förorening av arbetsdräkt och underarm förekommer vid hos den enskilde med misstänkt / konstaterad smitta
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Långärmat förkläde
Heltäckande visir
Kirurgiskt munskydd 11R

Förvaring och återanvändning av skyddsutrustning
Handskar
Handskar ska bytas mellan varje vård- och omsorgsmoment, även hos samma brukare.
Andningsskydd
Används endast en gång, slängs efter avslutad kontakt med brukare.
Visir
Beroende på boendeform och möjligheter bedömer verksamhetschefen om visir ska
vara personalbundet eller lägenhetsbundet.
Det ska desinficeras efter varje kontakt med brukare, kan återanvändas hela arbetspasset
så länge sikten genom det är klar. Se arbetsbeskrivning för rengöring Visir.
Plastförkläden
Används endast en gång, slängs efter avslutad kontakt med brukare.

Referens:
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/smittamnen/coronavirus/
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