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BAKGRUND
Med en ökad andel vaccinerade kan åtgärderna för att hindra smittspridningen av Covid-19
anpassas. Alla har dock ett fortsatt ansvar för att skydda de som inte är vaccinerade.

Detta innebär att äldreboende har öppet för besök och att det åligger
verksamhetsansvariga att dessa besök genomförs på ett säkert sätt där risken för
smittspridning av covid-19 minimeras.

Lokala rutiner för boendeenheter inom individ- och omsorgsavdelningen, Hagfors kommun,
bygger på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Värmland.

SYFTE
Att förhindra smittspridning samt att säkerställa god hygien vid besök på
särskilt boende. Att skydda äldre, sköra personer som är ovaccinerade.

Att upprätthålla sociala kontakter på ett tryggt sätt.

Telefon
0563-18500

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
68380 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884
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MÅL
Att förhindra smittspridning samt att på ett kvalitetssäkert sätt möjliggöra
besök på särskilt boende.

METOD
Rekommendation från Smittskydd Värmland till besökare:

● Besökare ska inte ha symtom på infektion eller feber.
● Besökare ska på ett enkelt sätt vid ankomst till boendet kunna använda antingen

handdesinfektionsmedel eller tvätta händerna med flytande tvål och vatten.
● Besökare rekommenderas att använda munskydd under hela besöket.

Rekommendation från Smittskydd Värmland till verksamhet:
● Upprätta rutiner för att hantera besök i verksamheten.

Lokal rutin
Verksamheten uppmanar besökare att ta kontakt med verksamheten innan besök på
kommunens boendeenheter. Innan besökaren kommer till boendet skall personalen
alltid ställa frågan om personen är absolut symptomfri. Besökare ska inte ha symtom på
infektion eller feber.

Besökaren skall om möjligt inte gå genom hela avdelningen, utan använda den väg som
innebär kortast väg till den boendes rum. Besökaren rekommenderas att inte vistas i
allmänna utrymmen utan enbart på den boendes rum.

När besökaren kommer in i fastigheten skall verksamheten/personalen ge besökaren
tillgång till handsprit, besökaren skall sprita händerna innan besökaren går in till den
boende. Innan besöket sker skall personal informera besökaren om att i möjligaste mån
hålla avstånd, enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer, till den boende.
Munskydd ska alltid erbjudas den besökande.

Om vård- och omsorgstagaren uppvisar symptom från luftvägarna görs en riskanalys
över besöket och beslut om lämplig skyddsutrustning, med tjänstgörande sjuksköterska
och enhetschef.

När besökaren lämnar rummet skall besökaren sprita händerna, handsprit tillhandahålls
av verksamheten/personal.
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Allmänna besöksrekommendationer

● Verksamheten uppmanar besökare att ta kontakt med verksamheten innan
besök på kommunens boendeenheter. Vid svårigheter att bedöma lämpligheten
för besök kontaktas tjänstgörande ssk och i andra hand enhetschef eller
verksamhetschef.

● Besökaren ombeds göra en egen riskbedömning inför varje besök med hjälp av
de kontrollfrågor som finns på checklista för besökare. Checklista

● Både besökaren och vård- och omsorgstagaren måste vara absolut symptomfri
vid besök. Om besökaren är hushållskontakt eller närkontakt till någon som har
eller har haft covid-19 de senaste 14 dagarna bör hen undvika att besöka
boendet.

● Besökaren skall om möjligt hänvisas till alternativa entréer till boendet, för att
använda kortast möjliga väg .

● När besökaren går in skall händerna spritas med handsprit.
● Innan besökaren går in till vård- och omsorgstagaren ska munskydd sättas på

och detta ska sitta på under hela besöket. Detta gäller såväl för vaccinerade som
ovaccinerade.

● Personal i tjänst ombesörjer att besökaren har tillgång till handsprit.
● Besökare rekommenderas att inte vistas i gemensamma utrymmen.
● Besökaren ska följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten avseende

covid-19.
● Vid avslutat besök skall besökaren återigen sprita sina händer med handsprit.

Användning munskydd

● Handhygien ska utföras innan man tar på sig munskydd och efter man tagit av sig
munskydd.

● Rör inte munskyddet när du har det på dig.
● Munskyddet ska inte förvaras i fickor eller där det kan skadas eller förorenas.

Skador kan påverka munskyddets effektivitet.
● Munskydd är en engångsprodukt och ska kastas efter användning.

Aktiviteter
När de flesta vård- och omsorgstagare och personal på boendet är vaccinerade kan
gemensamma aktiviteter på boendet och dagverksamhet återupptas.

Det är dock fortsatt viktigt att:

● Hålla avstånd
● Upprätthålla god handhygien
● Vara uppmärksam på symtom, inte minst för att skydda ovaccinerade personer.

https://drive.google.com/file/d/1DnXOA0BQwhOHX2AIadiChnIs9vTUse7z/view?usp=sharing
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● Anpassa möblering och antalet personer som vistas i lokalen för att kunna hålla
fysisk distansering. För att kunna hålla fysiskt avstånd behöver möbleringen och
antalet personer som vistas i lokalen anpassas till dess storlek.

● En individuell bedömning om deltagande i aktiviteter kan behövas för
ovaccinerade personer samt eventuell risk med transport till och från aktiviteter.

● Rutin om munskydd gäller vid sammankomster i samband med aktiviteter.

ANSVAR
Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av
covid-19. Verksamheten ansvarar för att utforma lokala rutiner för att
tydliggöra ansvarsfördelning avseende smittförebyggande åtgärder utifrån
Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Värmlands rekommendationer.

Enhetschef ansvarar för att anpassa lokala rutiner för aktuell enhet, informera
vård- och omsorgstagare, besökare och personal om aktuella rutiner och
riskbedömningar.

Alla medarbetare utifrån sin roll ansvarar för egen efterlevnad av rutinerna,
medverka till riskbedömningar samt informera de man möter i verksamheten
om eventuella revideringar av rekommendationer och rutiner.


