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Munskydd och visir hela arbetspasset
Smittskyddsenheten i Västra Götaland har 210107 gått ut med skärpta rekommendationer
gällande skyddsutrustning pga fortsatt stor samhällsspridning av Covid-19. Det avspeglas
också i omfattande smittspridning inom alla former av vård och omsorg, inte minst mellan
personal. En möjlig bidragande orsak är spridning från personer utan symtom. Munskydd ska
fr.o.m nu användas hos alla brukare/patienter samt i alla lokaler där fler än en person vistas
samtidigt. t.ex kontor, korridorer, personalutrymmen, dagrum etc. Munskydd används tillsammans
med heltäckande visir.

Rutin för användande av munskydd IIR
•
•
•
•
•

Används hela arbetspasset tillsammans med heltäckande visir.
Munskyddet kan bäras mellan olika brukare/patienter så länge det inte är nedsmutsat eller
genomfuktat. Ingen tidsgräns finns. Vid misstänkt eller bekräftad Covid19 smitta byts dock
munskyddet innan man går vidare till en icke misstänkt brukare/patient.
Munskyddet kan justeras om det hamnat lite snett men får aldrig föras upp och ner. Handdesinfektion ska utföras före och efter justering.
Munskyddet är engångs och kasseras efter användning.
Visiret ska ske desinficeras efter varje användande av munskydd eller om visiret vidrörts med
händerna. Tänk på handhygienen i samband med rengöring av visir.

Så länge munskyddet inte är genomfuktat har det ett fullgod skydd men ska alltid bytas i samband
med rast, fika och matpaus.

Hur gör vi på boenden?
•
•
•
•

När arbetspasset startar ta på munskydd och visir,
Byt alltid munskyddet vid nedsmutsning eller genomfuktning
Byt alltid munskyddet i samband med fika eller matrast samt vid nedsmutsning eller
genomfuktning.
Säkerställ att du som personal kan arbetssättet för användande av munskydd.

Hur gör vi i ordinärt boende?
•
•
•
•

När arbetspasset startar ta på munskydd och visir under rapport och planering om det är
fler än en person i lokalen.
Munskydd ska alltid användas inne hos brukaren/patienten oavsett arbetsuppgift.
Munskyddet tas på och av inne hos brukaren/patienten.
Säkerställ att du som personal kan arbetssättet för användande av munskydd.

