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Information till vårdcentraler och kommuner Covid-19
Förändrade krav på användandet av munskydd
Sen en tid har folkhälsomyndigheten ändrat rekonventionerna i offentliga miljöer. Det finns risker
med att det finns olika regler beroende på vilken roll vi befinner oss i, det är viktigt att vi har koll på
reglerna på arbetsplatsen så väl som privat. Antalet smittade kvarstår på ca 40 / vecka, merparten av
dessa har Delta varianten. Vi behöver fortsätta vara försiktiga även om antalet smittade inte är så
många.

Dokumentet ”Rutiner för covid-19 i Region Sörmland… ” uppdateras den 20/7 kapitel 11
Munskyddsanvändning vid sjukvårdsinrättningar Region Sörmland.
Fr.o.m 2021-07-20 till 2021-08-31 gäller att:
Användning av munskydd för medarbetare i somatisk vård och psykiatrisk slutenvård vid
patientkontakt med patient utan covid-19 (vid vård av patient med symtom på covid-19 se kapitel
personlig skyddsutrustning):
 Munskydd (vanligt kirurgiskt munskydd, IIR eller motsvarande) skall användas av
medarbetare vid omhändertagande av patienter i somatisk öppen- och slutenvård,
psykiatrisk slutenvård samt ambulans när medarbetaren befinner sig närmare än 1-2 meter
från patientens ansikte
 Om munskydd inte kan användas av något skäl skall visir användas i andra hand (gäller t.ex.
vid vård av personer med kognitiv funktionsnedsättning eller hörselnedsättning där
kommunikation påverkas negativt av munskydd)
 Om patient har akut vårdbehov och munskydd inte är direkt tillgängligt skall patientens
medicinska behov prioriteras och medarbetaren ska ta på sig munskydd så snart som möjligt
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Användning av munskydd vid nära kontakt med medarbetare, utan att patient är närvarande, är
inte längre nödvändig.
Smittskyddsläkaren har reviderat nedanstående dokument gällande medarbetare i kommunal och
privat verksamhet.
Smittskyddsläkarens beslut om rekommendation för att minska smitta av covid-19 från asymtomatisk
person i hälso- och sjukvård samt äldreomsorg i Södermanlands län

Provtagning efter utlandsvistelse
Fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna. Med
anledning av detta inför nu Folkhälsomyndigheten en rekommendation om PCR-test för covid-19 vid
ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av
rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti. Läs mer gällande
rekommendationen
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juli/skarptrekommendation-om-testning-for-covid-19-efter-utlandsvistelse/
Provtagning sker genom bokning, i första hand via 1177. Det finns gott om provtagningstider

Ha en fortsatt bra sommar
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