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Nya rekommendationer 

 -extra säkerhetsåtgärd där det förekommer 

många äldre eller andra riskgrupper. 

Bakgrund 

Samhällsspridningen av Covid-19 i Västra Götaland är fortsatt stor och visar ännu inga 

tecken på avmattning. Den avspeglas också i omfattande smittspridning inom alla former 

av vård och omsorg, inte minst mellan personal. En möjlig bidragande orsak är 

smittspridning från asymtomatiska och presymptomatiska bärare av coronaviruset SARS-

CoV-2, både personal patienter/omsorgstagare och besökare/ledsagare. 

 

Åtgärder 

 

• Alla besökare, ledsagare använder munskydd (IIR) kontinuerligt under vistelse i 

vårdlokaler där fler än en person vistas samtidigt, det vill säga under hela besöket. 

- Rutin skapas inom VO och FN för tydlighet till besökare /ledsagare, detta 

även personal som skall tex utföra arbete tex vaktmästare etc.  

 

• Alla patienter/omsorgstagare erbjuds att använda munskydd (IIR) kontinuerligt 

under vistelse i vårdlokaler utanför det egna rummet, där fler än en person vistas 

samtidigt. – Rutin skapas utifrån sin verksamhet, information till samtliga 

boende om den nya rekommendationen, dess syfte och erbjudandet av att 

använda munskydd. 

 

Beslut och åtgärder som tagits tidigare bibehålls gällande att förhindra 

smittspridning på boendet.  

 



Sida 2 (2) 

 
 

 

- Barn och ungdomar <16 år undantas, liksom personer som av något skäl inte    

tolererar munskydd. (Munskydd är förstahandsval. Visir kan vara ett alternativ om 

munskydd inte kan användas, enligt ovan.) 

 

• Så långt det är möjligt fortsätta hålla avstånd mellan alla personer som vistas i 

gemensamma utrymmen. 

 

• Varje verksamhet skapar system för att påminna och säkerställa att alla som vistas 

i vårdlokal, både besökare och personal känner sig friska inför och under vistelsen, 

arbetspass. – På samtliga boenden ska finnas vid varje ingång, 

besöksingång/personalingång ”symtomkontrollaffisch” för att påminna och 

säkerställa.  

 

Vårdlokal definieras i Tibro som där all kommunal vård och omsorg bedrivs, detta 

inkluderar även personalutrymme där man vistas under sitt arbetspass 

 

Lokal rutin Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från asymtomatisk personal 

inom vård och omsorg. Version 4 - reviderad 210113  Berör nedanstående.  

• All personal använder munskydd (IIR) kontinuerligt (hela arbetspasset) under 

vistelse i vårdlokaler där fler än en person vistas samtidigt. 

 

• I patientnära/omsorgstagarnära arbete inom 2 meter kompletteras munskydd alltid 

med heltäckande visir. Om skyddsglasögon används ska de kombineras med 

munskydd IIR. 

 

Administrativ personal inom socialförvaltningen 

• Arbeta hemifrån i den mån det är möjligt 

 

• Så långt det är möjligt fortsätta hålla avstånd mellan alla personer som vistas i 

gemensamma utrymmen. 

 

• All personal använder munskydd (I, II alt IIR) kontinuerligt under vistelse i lokaler 

där fler än en person vistas samtidigt. 
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