
JärnaHälsans riktlinje gällande förebyggande smittspridning mot Corona 

Alla måste hålla sig uppdaterade enligt Folkhälsovårdsmyndigheten, Socialstyrelsen och via 

Krisinformation. Vi följer myndigheters riktlinjer. 

Arbete mot boende med Coronasmittade brukare. 

Arbeta hemifrån så mycket som möjligt för att minska smittorisken. Blir du sjuk så drabbas 

många brukare. Iaktta största försiktighet och följ så gott det går alla riktlinjer gällande 

förebyggande hygien och smittskydds riktlinjer. Se till att personalen känner sig trygga. 

Boendets personal kan ringa sjuksköterska på JärnaHälsan om man misstänker att en brukare 

fått symptom som hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och /eller feber och sjuksköterskan 

gör då en bedömning i samtalet om läkare behöver kontaktas för provtagning eller inte.  

Mobil enhet finns i regionen för provtagning. Ring vårdcentralens läkare under dagtid. 

Hänvisar att ringa 

Vid akut sjukdomsläge 112  

Vid allmänna frågor om Covid-19 ring 113 13 eller 1177 

Vid frågor vid misstanke om sjukdom för Covid-19 ring Järnahälsan 08 551 70050 

Handtvätt 

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder enligt rutin. Avsluta med 

handsprit. Enbart handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. 

Hosta och nys i armvecket. Undvik att röra ögon, näsa och mun. 

Handdukar 

Vi använder pappershanddukar. 

Sjukdom 

Känner du dig sjuk ska du stanna hemma så länge du känner dig dålig och vänta minst två 

dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobbet. Personer med symptom som 

feber, hosta, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk begränsar sina 

sociala kontakter, såväl i arbetslivet som i det privata. 

Städning av lokaler 

Städa noggrant, sprita vidröringsytor som dörrhandtag, lysknappar, handtag, telefoner, 

tangentbord m.m under och efter avslutat arbetspass. 

Om du varit utomlands 

Kontakta verksamhetsansvarig innan du börjar jobba för att få en bedömning på om du skall 

arbeta eller inte. 

Länkar till information 



Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 

Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/krisberedskap 

Krisinformation: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-

storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset 

WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
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