
Så här arbetar vi inom socialtjänstens 
verksamheter för att förhindra smittspridning 
Vi följer rekommendationerna 
Folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen med flera arbetar kontinuerligt med att ta 
fram rekommendationer och råd till regioner och kommuner. Vi följer dem noga och 
anpassar vår verksamhet efter det. Dessutom har vi ett nära och kontinuerligt 
samarbete med Region Norrbotten och smittskyddet. 

Besöksförbud gäller vid särskilt 
boende/äldreboende/demensboende 
Besöksförbudet gäller från och med 1 april till 31 augusti för alla äldreboenden i 
Sverige. Jokkmokks kommun erbjuder möjlighet att kommunicera med närstående 
med hjälp av digital teknik. Vänd dig till enhetschef eller verksamhetschef om du 
önskar hjälp med detta eller om du har andra frågor. 

Sedan 15 juni har alla Jokkmokks äldreboenden möjlighet att ta emot bokade besök 
som genomförs med plexiglas som skydd. För att personalen ska kunna förbereda 
besöket så säkert som möjligt måste du boka tid innan du kommer förbi. Kontakta 
det boende där din nära vän eller släkting bor så bokar vi in ett möte så fort det är 
möjligt. Nära anhöriga kommer att prioriteras. 

Följande verksamheter är stängda/inställda eller har förändrade inriktningar:  

• Besöksförbud på alla vård- och omsorgsboenden 
• Samvaroverksamheterna är stängda såsom dagverksamhet, istället erbjuds 

individuella aktiviteter i mindre omfattning 
• Anhörigträffar är inställda  

Till de anhöriga som har sina närstående i någon av 
socialtjänstens verksamheter 
Avråder vi bestämt från att 

• Du tar hem din närstående om din närstående har ett boende på något av 
kommunens vård- och omsorgsboenden 

• Du tar din närstående till sommarstugor eller på utflykter där det finns mycket 
folk 

• Du tar din närstående med bil någonstans från boendet eftersom avståndet 
på 2 meter inte kan hållas i en bil.  

• Socialtjänsten avråder även från besök hos personer som bor i egen bostad 
och har nedsatt immunförsvar. 

•  
Gruppbostäder/LSS boende 
Inget generellt besöksförbud. De boende är informerade om situationen och får stöd 
av personalen i att följa gällande hygienrutiner. Anhöriga/företrädare är informerade 
om restriktionerna och ska absolut inte besöka oss om de har förkylningssymtom. Vi 
vädjar också om minskade besök för att minimera smittorisk. Om vi får ett bekräftat 
utbrott av covid-19 på något gruppboende införs besöksförbud på den verksamheten 
i samråd med Region Norrbotten. 



Vad gör vi då för att minska risken för smittspridning? 

Vi har välutbildad och informerad personal 

All vårdpersonal har utbildats i att förhindra smittspridning och hur man skyddar sig 
själv och andra. Till exempel hur god hygien upprätthålls och hur skyddsutrustning 
ska användas. Städning, tvätt och avfallshantering är noga beskrivet i vårdrutiner. 
Vårdpersonalens arbetskläder byts ut och tvättas varje dag och vissa ytor, 
dörrhandtag, strömbrytare, rengörs ofta. Vi håller avstånd till varandra där det går 
och vid minsta förkylningssymptom ska personal stanna hemma. 

Information och rutiner kan ändras från dag till dag. På kommunens intranät har 
chefer och personal, dygnet runt, tillgång till aktuell, uppdaterad information. 

Vi har tillgång till skyddsutrustning 

Vi har den personliga skyddsutrustning som behövs med instruktioner när och hur 
den ska användas. Det är visir, munskydd, skyddskläder, handskar med mera. 
Personal använder munskydd, visir och förkläde samt handskar hos de brukare eller 
patienter där man misstänker, eller där det finns konstaterad smitta. I övrigt gäller 
basala hygienrutiner, det vill säga sprittvätt före och efter utfört arbete, handskar och 
plastförkläde i nära vårdarbete. 

Från och med 4 juni beslutades att all personal använder sig visir vid allt arbete med 
vårdtagare närmare än 2 meter.  

Tyvärr är tillgången till skyddsutrustning såsom munskydd och skyddskläder, 
begränsad. För att den inte ska ta slut, så använder vi den enbart vid misstänkt eller 
konstaterad smitta enligt de rekommendationer och råd tagits fram.  

Om personal blir sjuk 

Det kommer alltid att finnas vårdpersonal. Varje dag bevakar vi sjukfrånvaron noga 
och vi genomför dagliga möten för att följa upp läget på varje enhet i hemtjänsten, 
inom samtliga verksamheter inom området funktionsnedsättning och på varje 
äldreboende. Vi har tillgång till vikarier och rekryterar även fler. Dessutom finns en 
reservplan där annan kommunal personal kan gå in i yttersta nödfall om sjuktalen blir 
höga. 

Vid minsta förkylningssymptom ska personal stanna hemma. Det här innebär att vi 
har högre sjukfrånvaro än normalt och måste ta in fler vikarier. Det betyder att fler 
personer rör sig hos brukarna. Men alla vikarier får samma utbildning som övrig 
personal om hur man skyddar brukarna och sig själva. All personal använder 
arbetskläder och följer rutiner för hygien och användning av skyddsutrustning. 
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