
Så här arbetar vi inom socialtjänstens 

verksamheter för att förhindra smittspridning 

Vi följer rekommendationerna 

 
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. 
 

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. 
  
Om personal blir sjuk 
Det kommer alltid att finnas vårdpersonal. Varje dag bevakar vi sjukfrånvaron noga 
och vi genomför dagliga avstämningar för att följa upp läget på varje enhet i 
hemtjänsten, 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. 

 


