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Bekämpning av coronavirussmitta inom socialvårdens 
verksamhetsenheter och tjänster som ges i hemmet 
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Denna rekommendation ersätter landskapsregeringens utskick från 3.7.2020 
(70/S3/3.7.2020), den uppdaterade versionen från 27.8.2020 (82/S3/27.8.2020), 2.11 2020 
(118/S3/2.11.2020), 3.2.2021 (16/S/3.2.2021) och (53/S3/29.3.2021) om förebyggande av 
coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt. Den nya uppdaterade 
rekommendationen är en gemensam anvisning given av landskapsregeringen och Ålands 
hälso- och sjukvård (ÅHS). Rekommendationen tillämpas för tiden 1.6.2021 till 30.6.2021. 

 
Dessa rekommendationer kan tillämpas i socialvårdens verksamhetsenheter som 
tillhandahåller långtidsvård med heldygnsomsorg till exempel för äldre och personer 
med funktionsnedsättning, inklusive klienter inom psykiatrisk rehabilitering som bor vid 
effektiviserad boendeservice. 
Rekommendationen kan även tillämpas för personal som ger tjänster i hemmet vars 
klienter hör till riskgrupp. Information vem som tillhör riskgrupp finns på ÅHS hemsida: Till 
ÅHS information Anvisningarna grundar sig på skyldigheten i lagen om smittsamma 
sjukdomar (FFS 1227/2016) att vidta åtgärder för att minska och förhindra spridningen av 
infektioner: bekämpning av vårdrelaterade infektioner (17 §), karantän (60 §) och isolering 
(63 §). 

 
Att beakta vid besök vid socialvårdens verksamhetsenheter 
 
För att stödja äldre klienters välmående bör personalen på alla sätt försöka utveckla och 
tillämpa säkra sätt för de äldre att träffa sina anhöriga och närstående.  
 
Följande punkter är bra att beakta för att besöken ska bli trygga: 

 
• Endast symtomfria personer får komma på besök till verksamhetsenheten. 
• Besökaren får instruktioner för hur ett säkert besök kan göras antingen när han 

anländer till enheten eller per telefon innan besöket. Instruktionerna ska även finnas 
vid ingången till verksamhetsenheten. 

• Besökaren följer rekommendationen om god handhygien och använder visir 
inomhus (vid symptomfri patient/klient/besökare) under besöket.  

• Mun- och nässkydd används inomhus om det rekommenderas enligt 
handlingsplanen, och det inte finns några hälsoskäl som hindrar användning av 
mun- och nässkydd. 



• Personalen handleder och hjälper besökaren med handhygienen och 
användningen av skydd om det är nödvändigt. 

• Flytande tvål, handdukspapper eller handsprit för handdesinfektion ska vara 
lättillgängligt. 

• Betona vikten av god hand- och hosthygien för personalen, de boende och 
besökarna. 

• Besökaren upprätthåller ett säkerhetsavstånd på 2 meter till andra klienter och 
personal när det är möjligt. 

• Besök ordnas på ett sådant sätt att besökaren så lite som möjligt behöver röra sig i 
gemensamma utrymmen.   

• Vid besök utomhus är användning av skyddsutrustning inte nödvändig (om 
patienter/klienter/besökare är symptomfria). 

• Personalen visar hur besökaren kan kalla på personalen om det behövs. 
• Chefen för verksamhetsenheten ansvarar för att besöken genomförs på ett säkert 

sätt. 
 
Under spridningsfasen rekommenderas att alla som besöker socialvårdens 
verksamhetsenheter har mun- och nässkydd. 
 
Besök kan begränsas bara med karantäns- eller isoleringsbeslut av smittskyddsläkare. 
Om någon klient är i karantän eller isolering får man inte införa begränsningar för 
hela enheten. 
 
Personalen informerar och handleder besökare i användning av visir eller mun- och 
nässkydd. Mera information om bekämpande av coronavirussmitta finns att tillgå på 
Institutet för hälsa- och välfärds webbplats: Till THLs information 

 


