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Ordförandebeslut
Upprättande av rutiner för användande av kompletterande
skyddsutrustning i form av visir inom vård och omsorg och
hemsjukvård.

Folkhälsomyndigheten har gått igenom kunskapsunderlaget
beträffande munskydd och visir på personal i kommunal vård- och
omsorg för att bedöma om detta kan skydda våra äldre mot covid-19.
Folkhälsomyndigheten har öppnat för att man under särskilda
omständigheter och som en tillfällig åtgärd, skulle kunna använda
munskydd eller visir på personal i "ansiktsnära" situationer som ett
extra skydd mot smitta från personal till vårdtagare under covid-19
pandemin.
Mot den bakgrunden har Smittskydd och Vårdhygien i Region Skåne
gjort följande bedömning:
• I nuläget rekommenderas inte en generell användning av
munskydd eller visir på personal i kommunal vård och
omsorg
• Munskydd eller visir på asymtomatisk personal skulle
kunna användas i "ansiktsnära" situationer som en extra
åtgärd för att minska risken för smittspridning från
personal till vårdtagare vid ett utbrott med smittspridning
på särskilda boendeformer eller korttidsplatser

Beslut
I enlighet med delegationsordningen för vård- och omsorgsnämnden
punkt 2.1.3: Beslut som är av brådskande karaktär så att vård- och
omsorgsnämndens sammanträde inte kan inväntas.

Beslut fattas om att upprätta rutiner för användande av
kompletterande skyddsutrustning för all personal inom vård och
omsorg, d.v.s. personal inom ordinärt boende/hemtjänst, särskilt
boende både med inriktning äldre och LSS samt all personal inom
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kommunal hemsjukvård i Lunds kommun vid omvårdnadsbesök hos
brukare. Beslutet gäller även externa utförare.
Rutiner för kompletterande skyddsutrustning i form av visir ska
upprättas för att öka tryggheten för våra brukare samt skapa
förbättrad arbetsmiljö för personalen i Lunds kommun.
Beslutet träder ikraft omgående och gäller till och med den 31
augusti 2020 med möjlighet att förlänga vid behov.
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