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Information till kommunerna Covid-19
STUDENTER

Frågan har kommit gällande studenter och elever. Varje huvudman beslutar hur man ska göra.
Regionen har beslutat att ta emot planerade studenter då det är angeläget att de får komma vidare
i sin utbildning och möjlighet till examen. Självklart gäller samma ordning för dem som för
andra medarbetare gällande symtom och att stanna hemma.
BESÖK FÖR ÄLDRE PÅ MOTTAGNINGAR
Det finns i dag inget förbud för äldre att komma på sina besök om de inte har symtom.
Myndigheten rekommenderar dock isolering i hemmet. Man måste i varje enskilt fall bedöma
vikten av besöket. Kontakta aktuell mottagning, kanske är det gott nog med en telefonkontakt
eller så kan besöket vänta. Det går inte att säga att alla besök ska avbokas i dagsläget.
INFORMATION FRÅN HYGIENSKÖTERSKORNA
Vi har i dag haft första informationen från hygiensköterskorna med möjlighet till frågor. Samma
information erbjuds via Skype även torsdag kl 14.30-15.30 och fredag kl. 14.30-15.30
Genomgång av Vårdhygieniska rutiner vid vård i hemmet samt möjlighet att ställa frågor via
chatt. Länk till mötet har skickats till Medicinskt ansvariga sjuksköterskor, Länsstyrgruppen och
verksamhetschefer på vårdcentralerna.
Många hade uppfattat att det var en genomgång för chefer. Självklart är ni som chefer välkomna
men som det står i kallelsen är det i första hand en information till medarbetare i SSIH,
kommunal hemsjukvård,(oavsett boendeform) vårdcentraler och enhetschefer i hemtjänsten.
Varför vi vänder oss till medarbetare är att de kommit många frågor till flera av er i ovannämnda
enheter . Men det är också att de i sin legitimation har ett ansvar att kunna utbilda och handleda
andra medarbetare. Samt att det som chef kanske är svårt att svara på medarbetarnas frågor.
SMITTFÖRANDE AVFALL GULA BOXAR
Det var en del frågor gällande riskavfall på ovanstående information. Vi har förtydligat vad som
gäller hos smittade patienter Tacksam om ni medicinskt ansvariga sjuksköterskor kan tydliggöra
hur man beställer gula boxar och hur avfallet hämtas.
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