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Rutin för hur personalen ska hantera besök på särskilt boende 
Det är fortsatt viktigt att upprätthålla de allmänna råden för att förhindra smitta: 

• Endast personer utan symtom på infektion får besöka sin anhörige. 

• Besökare ska använda handsprit inför och efter besöket. 

• Den boende får ta emot två besökare åt gången. 

• Besökare får inte vistas i gemensamma utrymmen eller ha kontakt med andra boenden. 

 

Det är fri besökstid på särskilt boende men vi ser gärna att du meddelar oss innan du kommer på 

besök. 

 

Vid smittspridning på ett boende införs särskilda regler (rutin för att förhindra smittspridning vid 

smitta/misstänkt smitta). 

 

Rutin för besök utanför det särskilda boendet 
Den boende uppmanas att hålla social distans och använda munskydd t.ex. vid bilfärd. 

Om anhöriga ledsagar erbjuds de munskydd. 

 

Om brukaren är vaccinerad 

Efter hemkomsten till SÄBO skall händer tvättas och spritas, eventuella hjälpmedel skall rengöras och 

kläder bytes. Brukaren får vistas i gemensamma utrymmen. 

 

Om brukaren ej är vaccinerad 

Efter hemkomsten till SÄBO skall händer tvättas och spritas, eventuella hjälpmedel skall rengöras och 

kläder bytes. Viktigt att hålla social distansering och vara observant på covid 19 symtom. 

 

Rutin för Social samvaro 
Vid allmänna sammankomster är det nu max 50 deltagare som gäller. Det är dock viktigt att träffarna 

på social samvaro kan genomföras på ett coronasäkert sätt. Deltagarna ska vara symtomfria, de ska 

sprittvätta sig och de ska kunna hålla social distans till varandra. 

 

Utfärder                                                                                                                                                                

Deltagarna ska kunna hålla social distans. Vid bussfärd ska deltagarna sitta på varannat säte och de 

ska använda munskydd.  

 

 

 



Rutin vid utskrivning från sjukhus 
Vid utskrivning från sjukhus till SÄBO, ska provtagning ske. Det gäller även från AVA. Provet tas 

utskrivningsdagen av slutenvården. 

Ingen provtagning behövs efter öppenvårdsbesök (tex akutmottagning, tandläkare). 

 

Växelvård 
De som vårdas på växelvårdsplats ska provtagas och hållas isolerade tills provsvar erhållits. 

 

Inflyttning på SÄBO 
De som flyttar in på SÄBO ska provtagas och hållas isolerade tills provsvar erhållits. 

 

Hårvård och fotvård 
Hårvård och fotvård kan utföras under förutsättning at utföraren är frisk och följer basala 

hygienföreskrifter. 

 

Noggrann desinfektion av utrustning mellan varje kund är nödvändig. Viktigt att man torkar av alla 

”tagytor” mellan varje kund. 

 

Frisör och fotterapeut ska använda plastförkläde och visir eller munskydd under klippning/behandling. 

Utrustning tillhandahålls av verksamheten. 

 


