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Uppdaterad information 13.10.2021: 

Uppdaterade riktlinjer för dag- och arbetsverksamheten från 
Pandemigruppen på Kårkulla 

De viktigaste rekommendationerna just nu är att använda munskydd, 
var noggrann med handhygienen och håll avstånd. 

 

1) Brukare i riskgrupperna för coronaviruset, liksom övriga brukare, kan delta i 

dagverksamheten tills andra myndighetsbeslut eller -rekommendationer kommer. 

  

2) Samtlig personal använder ansiktsmask i situationer där avstånd inte kan hållas (2 

meter). Man har beställt FFP2-ansiktsmasker till samkommunen och dessa 

används vid konstaterade eller misstänkta covid-19-fall på enheterna. 

Ansiktsmaskerna har skickats till respektive expertteam i varje region. 

• Tänk också på kaffe- och matpauser i gemensamma utrymmen/matsalar. Håll avstånd 

och var noggrann med handhygienen. OBS! är avståndet under två meter vid matsals- 

och kaffekö bör munskydd användas och håll munskyddet på tills du äter/dricker och 

sätt på ett nytt munskydd genast du är klar. 

• Munskydden skaffas centralt och skickas ut till regionerna.  

• Kom ihåg att tvätta eller desinficera händerna före du sätter på näs-munskydd. 

Händerna tvättas eller desinficeras även före skyddet tas bort och efter att det 

har tagits bort.  

• Näs- och munskydden kasseras om man tagit bort det. 

 

3) Brukarna rekommenderas bära munskydd i situationer utanför hemmet där 

säkerhetsavstånd inte kan hållas.  

• Munskydd går under hygienartiklar och kan köpas till brukaren i samband med övriga 

inköp, som exempelvis tandkräm och tandborste. Brukaren bekostar då dessa 

munskydd själv, precis som tandborste och tandkräm köps för egna pengar. Om 

anhöriga vill hämta ut gratis munskydd från hemkommunens utdelningspunkt för 

mindre bemedlade och föra till boendet får de naturligtvis göra det. 

 

4) Personalen informerar och handleder brukarna om handhygien, säkerhetsavstånd 

och användning av munskydd.  

• Dokumentera skriftligen när brukaren i fråga har fått handledning i dessa frågor.  

• På samkommunens hemsida och intranät hittas lättläst information om coronaviruset, 

både med och utan bildstöd. Ett annat exempel på lättläst information om coronaviruset 

finns på FDUV:s hemsida: https://fduv.fi/lattlast/lattlast_nyheter/article-130373-

72617-lattlast-om-coronaviruset 

 

5) Vi utgår från att transporterna gäller friska brukare, men följande försiktighet 

behöver beaktas:  

https://fduv.fi/lattlast/lattlast_nyheter/article-130373-72617-lattlast-om-coronaviruset
https://fduv.fi/lattlast/lattlast_nyheter/article-130373-72617-lattlast-om-coronaviruset
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• Handhygienen är viktig före brukaren går in i bilen och efter att brukaren kommit in från 

bilen till verksamheten.  

• Handtvätt och desinficering före och efter.  

 

6)  Sträva efter att hålla grupper åtskilda så långt som möjligt, gäller såväl brukare 

som personal. 
 

7) Dela om möjligt upp matturerna så att alla inte äter samtidigt.  

• Håll avstånd mellan sittplatserna i matsituationen.  

• Var noggranna med handhygienen vid måltiderna.  

• Bord och andra ytor rengörs efter måltiden. 

 

8) Modellätande är tillsvidare inte tillåtet, inga undantag beviljas.  

• Det är mycket krävande och speciella tider och pandemigruppen är medveten om att 

denna restriktion känns tung för personalen. Samtidigt finns denna restriktion till just 

för brukarnas och personalens trygghet och hälsa. Pandemigruppen har identifierat 

modellätandet som en speciell risksituation som tyvärr kräver speciella arrangemang 

en tid framöver. Försök hitta lokala alternativa lösningar istället för modellätande. 

 

9) Hygien vid toalettbesök 

• Pappershanddukar används.  

• God handhygien före och efter toalettbesök.  

• Toaletten rengörs dagligen, även kranar och ytor tvättas. 

 

10) Egna och utomstående experter och terapeuter kan ge terapier i skilt utrymme.  

• Terapeuten rekommenderas bära ansiktsmask och vid fysisk kontakt även handskar.  

• Utrymmet bör städas/desinficeras efter besöket.  

• Handledning på distans rekommenderas om det är möjligt. 

 

11) Arbete med stöd och utlokaliserad arbetsverksamhet kan förverkligas enligt 

överenskommelse med arbetsplatsen och brukaren. 

 

12) Praktikperioder på dagverksamhetsenheterna för brukare som går andra 

stadiets utbildning är tillåtna förutsatt att de kan ordnas på ett säkert sätt. 

Enheten avgör i samråd med läroanstalten om praktiken kan utföras med tanke på 

det lokala pandemiläget. Varje enhet som tar emot praktikanter bör ha en plan för 

hur praktikperioden förverkligas på ett tryggt sätt för alla parter. Planen godkänns 

av regionchefen. Inför praktikperioden bör brukarna och eventuella följeslagare få 

en genomgång av samkommunens gällande pandemidirektiv. Det är viktigt att 

poängtera att brukarna och följeslagarna är symptomfria då de kommer till 

enheten, att de håller avstånd och är noggranna med handhygienen. Följeslagare 

rekommenderas bära munskydd då de vistas i samma utrymme som andra, samt 

utomhus om avstånd inte kan hållas. 

 


