Städ och sopor
Städavtalet med Samhall innebär att de inte ska städa på vårdsalar med covid-19 patienter. Städ skall
utföras av vårdpersonal. Städning/spritning rekommenderas utföras 3 ggr / dygn (vid varje skiftbyte).
Obs dock går man ej in enbart för att städa, utan det tas i samband med övriga ärenden. Ett
flergångsskaft står inne på salen och sen används engångsartiklar som kastas i säcken inne på salen.
Icke synligt kontaminerat material slängs i vanliga sopsäckar, synligt kontaminerat material slängs i
smittfarligt avfall.
Ref. checklista slutstädning samt städning av vård sal av covid-19 pat.
Mat och brickor
Vanliga matbrickor och tallrikar kan användas, överbliven mat kastas direkt i sopsäcken sen ställs allt
(tallrik, glas och bestick) direkt in i diskmaskinen UTAN att ta i något på vägen. Inga matbrickor.

Personliga saker
Personliga kläder och dyligt tvättas, packas och märks vart efter de förvaras i extrarummet? Viktigt
att sprita av tvättmaskinen.

Besök
Besök är ej tillåtet förutom vid speciella fall som i så fall beslutas av ansvarig läkare.

Larm / Rond (telefon om det går)
Om patienten har och kan hantera en mobiltelefon, får de i första hand använda den som
kommunikationsmedel med AVA personalen. Ronden sker så långt det går över telefon /slussen.

Skyddskläder
Enligt rutin,
Ren utrustning finns utan för salen, där klär personalen på sig. Handskar och skyddsrock tas av inne
på sal, visir och munskydd tas av inne i slussen. Det är VIKTIGT att sprita sig och att detta sker enligt
instruktioner. Man kan med fördel vara två, en som då hjälper till att titta att det blir rätt.
Viktigt också att inte stressa.

Mediciner / inhalation / syrgas
Överbliven medicin eller material ex dropp påse, kastas direkt inne på salen i riskavfall. Inhalations
material som ska återanvändas ges ut till en mottagande person som har skyddshandskar på sig,
ytterligare en person är behjälplig att öppna dörren och luckan till diskmaskinen. Där efter slängs
handskarna i riskavfall. Tvätta händerna.

Kan patienten hantera läkemedlen själva delas de i koppar för hela dagen och tas in på morgonen.

I väntan på (sal 3)
Patienter som läggs in på ava, men ännu inte har en bekräftad covid-19, placeras på sal 3.
Viktigt att bedömning av ingen, låg eller högrisk är genomförd pga olika tillvägagångssätt för
skyddsutrustning.

Smittspårning
Använd avsedd blankett och notera vem som vårdat vilken patient.

Hjälpreda / springare
En medarbetare har till uppgift att vara behjälplig med att hämta och ta emot diverse pryttlar som
behövs inne på salarna.

Information till patient och anhöriga
Informationsfolder som informerar om ex varför salarna är så tomma, varför personalen är klädda på
ett visst sätt, hur vi kontaktar varandra, varför inte anhöriga får komma. Ibland måste även
patienterna ha munskydd.

Avliden patient
Rutin under uppbyggnad via Länsstyrelsen.

