Användning äv visir för ätt skyddä
värdtägären
- i sämbänd med stör smittspridning i sämhället äv
Cövid-19

Bakgrund
I vården och omsorgen av äldre förekommer ofta mycket nära kontakt och det är svårt att hålla
avstånd. Spridning från personal med inga eller mycket milda symtom kan förekomma. Det
tillsammans med gruppen äldres sårbarhet och höga dödlighet talar för att man, med hänvisning till
försiktighetsprincipen, bör överväga ytterligare åtgärder även om evidens saknas. Det handlar om en
övergångsperiod med betydande spridning av covid-19 i samhället i en befolkning utan immunitet,
där den eventuella nyttan kan ställas mot tänkbara risker. Detta under förutsättning att
verksamheten har tagit ett helhetsgrepp om situationen och har kunskap om smittspridning,
tillgänglig och ändamålsenlig utrustning, god följsamhet till basala hygienrutiner, personal som
stannar hemma vid minsta symtom på sjukdom samt en optimerad organisation.

Hur
Skapa en ”barriär” för att skydda vårdtagare mot smitta FRÅN personal med
inga eller mycket milda symtom, så milda att personalen inte uppfattar sig
som sjuk.

När
Använd visir som en extra åtgärd vid ”ansiktsnära” kontakt med osmittade
äldre och sköra vårdtagare. Visiret kan behållas vid vård och omsorg av
flera på varandra följande vårdtagare så länge det inte tas av.

Vem
Personal inom kommunal vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende.

Risker/farhågor




Felaktig användning av visiret kan leda till ökad risk för smittspridning till både vårdtagare
och arbetstagare. Större risk ses vid användning av munskydd, vilket gör att Vårdhygien
föreslår visir i stället för munskydd vid ”ansiktsnära” kontakter.
Risk för att visiret ses som en enkel lösning, och skapar falsk trygghet så personal arbetar
trots milda symtom och att inte andra grundläggande åtgärder utförs.

Rengöring och desinfektion
Rengör och desinfektera visiret med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider i samband
med att det tas av. Förvara visiret på avsedd plats enligt lokal rutin.

Smittskydd Vårdhygien

2020-05-11

