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Användning av skyddsutrustning inom personlig assistans
Inom personlig assistans ska man under coronavirusepidemin använda andningsskydd för att skydda klienten
mot sjukdom som personalen eventuellt bär. I sällskap med friska och symtomfria klienter kan man använda
ett kirurgiskt engångsskydd för mun och näsa eller ett tvättbart tygskydd. Munskydd används bara en gång och
tygskydd skall tvättas efter användningen.
När man vårdar en patient med luftvägsinfektion och när man assisterar en mottagare av personlig assistans
med luftvägsinfektion ska man ha på sig ett kirurgiskt mun- och nässkydd, skyddshandskar, skydd för ögonen
eller visir och en skyddsrock eller ett förkläde. Personalen skall i alla situationer ägna intensifierad
uppmärksamhet åt upptäckt av eventuell coronavirussmitta så tidigt som möjligt.
Vi vill påminna dig om att det inom service i hemmet är ytterst viktigt att man inte arbetar när man är sjuk och
att man sköter handhygienen, tvättar händerna med vatten och tvål och använder alkoholhaltigt
handdesinfektionsmedel.
Hosthygienen är tillräcklig också utan mun- och nässkydd om man följer hygienanvisningarna:
• Man använder engångsnäsduk för att skydda munnen och näsan när man nyser.
• Man förstör omedelbart näsduken och tvättar omsorgsfullt händerna med tvål.
Arbetshälsoinstitutets anvisning har uppdaterats enligt den myndighetsanvisning som social- och
hälsovårdsministeriet (SHM) har givit och har utarbetats i samarbete med THL.
Denna anvisning är avsedd för anordnare av både hemvård och hemsjukvård, producenter och anställda.
Anvisningen gäller även personliga assistenter.
Anvisningen finns att tillgå här:
https://www.ttl.fi/sv/anvisning-hemvarden/
I första hand skaffar var och en sin egen skyddsutrustning.
De personliga assistenternas arbetsgivare svarar för de personliga assistenternas arbetssäkerhet och de
försiktighetsåtgärder som coronavirusepidemin kräver. Om mottagaren av personlig assistans själv är
arbetsgivare ersätter kommunen i enlighet med handikappservicelagen arbetsgivaren som får personlig
assistans för skäliga kostnader för anställningsförhållandet på ansökan mot kvitto.
I den aktuella undantagssituationen är det dock inte alltid lätt att få skyddsutrustning.
Skyddsutrustning beställs via handikappservicen, det finns begränsat med skyddsutrustning att tillgå.
Om du är klient inom personlig assistans och behöver skyddsutrustning för att skydda dig mot
luftvägsinfektion, ta kontakt med handikappservicen måndag och torsdag kl. 10-11 på numret 09–29671 eller
via din egen socialarbetare/socialhandledare.
Vi bedömer per telefon ditt behov av skydd och kommer överens om att sända dem till dig. Vi har en del
skydd att tillgå, det kan ibland vara brist en del skydd.
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Vårdförnödenheter som behövs för vård av en långvarig sjukdom (över 3 månader) fås från den egna
hälsostationen. Hemvårdens kunder får produkterna via hemvården. Inkontinensprodukterna
levereras direkt hem. En remiss från vårdande läkaren behövs oftast för gratisutdelningen av
vårdförnödenheter.

Bekanta dig med ytterligare anvisningar

Social- och hälsovårdsministeriet:
https://www.ttl.fi/sv/anvisning-hemvarden/
Institutet för hälsa och välfärd:
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19
Arbetshälsoinstitutet:
https://www.ttl.fi/sv/anvisning-hemvarden/

Heta-liitto (på finska):
https://heta-liitto.fi/korona/koronaukk/

Hur man använder mun- och nässkydd
Tvätta händerna omsorgsfullt innan du sätter på dig mun- och nässkyddet.
Sätt på dig skyddet helst framför en spegel, så ser du att skyddet sitter rätt. Sätt på dig mun- och nässkyddet så
tätt som möjligt så att det sitter bra på näsryggen och täcker munnen och hakan. Rör inte skyddet när du
använder det.
När du tar av dig mun- och nässkyddet, ta i bandet, inte i själva skyddet. Rör inte i ansiktet när du tar av dig
skyddet. Släng skyddet i soporna. Tvätta till sist händerna eller använd handdesinfektionsmedel.
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