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Smittskyddsläkarens rekommendation om ”Source control” för att
minska smitta av covid-19 från asymtomatisk person inom
kommunal och privat omsorg i Södermanlands län. Ej barnomsorg.
Från och med den 4 augusti 2022 rekommenderar Smittskyddsläkaren att
man följer steg 3 A på sidan 3 i detta dokument.
Rekommendationen är skriven i tre steg beroende på omfattningen av
smittspridningen.
Munskyddsanvändning minskar risken för smitta av covid-19 från en asymtomatisk person
med covid-19 virus i luftvägarna. Eftersom personer som behöver vård och omsorg hör till de
som löper störst risk att få svår sjukdom vid en covid-19 infektion riktar sig denna
rekommendation till de som vistas i sådana miljöer.

Steg 1 = Bedömning: Låg sannolikhet för smittspridning mellan personal.
Ett nyupptäckt covid-19 fall som bedöms smittad på en enhet eller om flera smittade
finns på enheten i respektive kommun.
•
•
•

Med enhet avses en hemtjänstgrupp eller ett SÄBO inom omsorgen.
Beslut om att införa munskyddsanvändning på en enhet tas av chef respektive MAS i
samråd med vårdhygien/smittskydd.
Upphörande av munskyddsanvändning kan ske efter samråd med vårdhygien/smittskydd
om smittspridningen minskar regionalt och/eller lokalt.

Personal på drabbad enhet
•
•
•

Omsorgspersonal rekommenderas använda munskydd IIR i närkontakt med
brukare/omsorgstagare, vilket innebär inom 2 meter.
Munskydd behöver inte användas personal emellan
I de fall verksamhetschef bedömer att munskydd innebär ett allvarligt problem ur
medicinsk synvinkel kan visir användas istället för munskydd.

Anhöriga, besökare till boende och alla andra som vistas i omsorgslokaler där
smittspridning sker eller misstänks ske.
•
•

Besökare till omsorgsinrättningar rekommenderas att använda munskydd under besök
på inrättningen.
Rekommendationen gäller i första hand vuxna (> 16 år) men barn får använda
munskydd om de önskar.
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Steg 2 = Bedömning: smittspridning sannolik i personalgruppen
Ett nyupptäckt covid-19 fall som bedöms smittad på enstaka enhet/-er eller om flera
smittade finns på enstaka enhet/-er i respektive kommun.
•
•
•

Med enhet avses en hemtjänstgrupp eller ett SÄBO inom omsorgen.
Beslut om att införa munskyddsanvändning på en enhet tas av chef respektive MAS i
samråd med vårdhygien/smittskydd.
Upphörande av munskyddsanvändning kan ske efter samråd med vårdhygien/smittskydd
om smittspridningen minskar regionalt och/eller lokalt.

Personal på enheten/enheterna
•
•
•

Omsorgspersonal rekommenderas använda munskydd IIR under sitt arbetspass i
rum/lokaler där andra personer är närvarande.
Undantag för krav på munskydd gäller medarbetare som inte träffar andra personer inom 2
meters avstånd under sitt arbetspass
I de fall verksamhetschef bedömer att munskydd innebär ett allvarligt problem ur
medicinsk synvinkel kan visir användas istället för munskydd.

Anhöriga, besökare till boende och alla andra som vistas i omsorgslokaler där
smittspridning sker eller misstänks ske.
•
•

Besökare till omsorgsinrättningar med ”source control” rekommenderas att använda
munskydd under besök på inrättningen.
Rekommendationen gäller i första hand vuxna (> 16 år) men barn får använda
munskydd om de önskar.
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Steg 3 A
Bedömning= Smittspridning bedöms ske i hela regionen eller i en hel kommun man vill
minska smittrisk till omsorgstagare/brukare.
•
•

Beslut tas övergripande om munskyddsanvändande på chefsnivå i respektive kommun i
samråd med Vårdhygien/Smittskydd.
Ändring av munskyddsanvändning till steg 2 eller steg 1 alternativt upphörande av
användningen kan ske efter samråd med vårdhygien/smittskydd om smittspridningen
minskar eller upphör regionalt och lokalt.

Personal inom omsorgsverksamhet och vård i kommunen/kommunerna
•
•

All personal i omsorg och vård i kommunen/kommunerna rekommenderas använda
munskydd IIR under sitt arbetspass i rum/lokaler vid närkontakt (inom 2 meter) från
omsorgstagare/brukare
I de fall verksamhetschef bedömer att munskydd innebär ett allvarligt problem ur
medicinsk synvinkel kan visir användas istället för munskydd.
o Undantag för krav på munskydd gäller medarbetare som inte träffar
omsorgstagare/brukare inom 2 meters avstånd under sitt arbetspass, exempelvis
administrativ personal.

Anhöriga, besökare till boende och alla andra som vistas i alla äldreomsorgslokaler.
•
•

Besökare till alla omsorgsinrättningar i kommunen/kommunerna rekommenderas
använda munskydd under besök på inrättningen.
Rekommendationen gäller i första hand vuxna (> 16 år) men barn får använda
munskydd om de önskar.
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Steg 3 B
Bedömning= Smittspridning bedöms ske i hela regionen eller i en hel kommun. Förutom
omsorgstagare/brukare vill man även minska smittrisk till medarbetare.
•
•

Beslut tas övergripande om munskyddsanvändande på chefsnivå i respektive kommun i
samråd med Vårdhygien/Smittskydd.
Ändring av munskyddsanvändning till steg 2 eller steg 1 alternativt upphörande av
användningen kan ske efter samråd med vårdhygien/smittskydd om smittspridningen
minskar eller upphör regionalt och lokalt.

Personal inom omsorgsverksamhet och vård i kommunen/kommunerna
•
•

All personal i omsorg och vård i kommunen/kommunerna rekommenderas använda
munskydd IIR under sitt arbetspass i rum/lokaler där andra personer är närvarande.
I de fall verksamhetschef bedömer att munskydd innebär ett allvarligt problem ur
medicinsk synvinkel kan visir användas istället för munskydd.
o Undantag för krav på munskydd gäller medarbetare som inte träffar några andra
personer inom 2 meters avstånd under sitt arbetspass, exempelvis administrativ
personal i eget rum som inte vistas i gemensamma utrymmen som korridor,
matsal, hiss, omklädningsrum i arbetslokalerna.

Anhöriga, besökare till boende och alla andra som vistas i alla äldreomsorgslokaler.
•
•

Besökare till alla omsorgsinrättningar i kommunen/kommunerna rekommenderas
använda munskydd under besök på inrättningen.
Rekommendationen gäller i första hand vuxna (> 16 år) men barn får använda
munskydd om de önskar.
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