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Information till vårdcentraler & kommuner Covid-19
Screening SSIH
Beslut har fattats gällande patienter som vård
av SSIH i ordinärt boende och är 16 år eller
äldre . Dessa patienter ska screenas efter
sjukhusvistelse i slutenvård.
Patienterna provtas i hemmet efter
utskrivning. SSIH ansvarar för ordination,
provtagning och information gällande
provsvar till patient och andra verksamheter
som är involverade i vården. Om positiva
covidprov ansvarar man även för
smittspårning.
Rutin Screening

Provtagning för medborgare
och medarbetare
All provtagning sker för ovanstående grupper
via beställning i 1177. Just nu är det många
som bokar sig för provtagning både på
provtagningsstationer och hämtar
provtagningskitt på apoteken.
Unilab har under veckan ökat från 1200 till
1500 analyser/ dag och från måndag ökas till
1800 analyser/ dag,
Succesivt sker utökning av möjligheter till
provtagning. Så fort nya lösningar är på plats
och går att boka hittar ni dem via 1177.
Planering sker för ytterligare en
provtagningsstation i Nyköping och utökning i
Trosa och Gnesta.

Munskydd
I regionen kompletteras de basala
hygienrutinerna med munskydd för att skydda
patienterna
Det här är INTE är en rutin som på något sätt
ersätter eller gör annat vårdhygieniskt arbete
onödigt. Tvärtom så är munskyddet bara en
liten pusselbit för att minimera risken för

smittspridning.
Basala hygienrutiner skall strikt följas






Munskydd ska alltid användas när du vid
omhändertagande av patient befinner dig
närmare än 2 meter från patientens
ansikte.
Om munskydd inte kan användas av något
skäl så ska i andra hand visir användas. Det
gäller t.ex. vid vård av personer med
kognitiv funktionsnedsättning eller
hörselnedsättning där kommunikationen
påverkas negativt av munskydd.
Om en patient har akuta vårdbehov och du
inte har munskydd tillgängligt ska
patientens medicinska behov prioriteras
och du tar på dig munskydd så snart som
möjligt

Smittskyddsläkare Signar M råder all vård och
omsorg även inom privat och kommun att
följa ovanstående. Beslut fattas att respektive
huvudman.
Podd gällande smittspridning och munskydd
Film: Användande av munskydd och basal
vårdhygien (7 min) Instruktion hur du tar på
och av munskydd finns i slutet av filmen

Skärpning i Sörmland!
Om du inte redan känner till vad som gäller

https://regionsormland.se/nyheter/nyhetslist
a-2019/nu-galler-lokala-allmanna-rad-isormland/
Ta hand om dig och andra! /
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