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Riktlinje/rutin vid IVPA-, sjukvårds- eller annat larm där
den drabbade har misstänkt influensa-/Covid19symtom
-

Samtliga IVPA/sjukvårds/första hjälpen-larm ska hanteras som misstänkt smitta
Covid 19.

-

Vid ärenden kopplade till bär/lyfthjälp där ambulans är på plats används den av
ambulansen rekommenderade skyddsnivån. Enligt ambulanssjukvårdens
uppdaterade riktlinjer är barriärskydd i form av visir deras lägsta skyddsnivå.

-

Vid övriga ärenden (ex trafikolycka, dörrforcering etc) genomförs riskbedömning
utifrån information om misstanke om covid 19, tydliga symtom hos patient samt
om vårdmoment behöver genomföras inom två meter från patienten.

- Minimera antalet personal runt den drabbade.
Personlig skyddsutrustning
•
•
•
•
•
•

Stänkskydd (glasögon/visir)
Halvmask Sundström SR 100 med filter (klass P3) – alternativt andningsskydd med luft
Engångsförkläde med eller utan långa armar vid risk för stänk (vätskeavvisande)
Undersökningshandskar-tas på sist vid påklädnad
Använd arbetskläder för ändamålet - larmställ /IVPA/sjukvårdslarm jackor
Minimera antalet personal som möter den drabbade

Förse patienten med munskydd (FFP 2) som finns på släckbilarna alternativt pappersnäsduk att hosta och
nysa i för att minska risken för droppburen smitta. Informera den drabbade samt kommunicera
symtombilden med ambulans.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst | Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg | 010-219 00 00 | info@rsnv.se | rsnv.se

Bilaga 1

Instruktioner skyddsutrustning
Ta på munskydd/andningsskydd
1.
2.
3.
4.

Desinfektera händerna
Placera munskyddet över näsa, mun och haka
Dra över banden bakom huvudet
Justera munskyddet så att det sluter tätt runt näsa, mun och haka

Avklädning
1. Ta av stänkskydd ( Kassera)
2. Ta av handskar - desinfektera händerna
3. Ta av visir/skyddsglasögon, visir (tas av bakifrån) - desinfektera händerna (glasögon
desinfekteras med (yt-desinfektion)
4. Ta av andningsskydd (ta båda remmar bakifrån och lyft dem fram över huvudet) - desinfektera
händerna

Sanering av skyddsutrustning






Kläder som kontaminerats med kroppsvätskor tvättas enligt rutinen ”friska brandmän”
Skyddsglasögon tvättas med tvål och vatten samt desinfekteras med yt- desinfektion/sprit
Andningsmask tvättas med tvål och vatten samt desinfekteras med yt- desinfektion/sprit
Förfilter kasseras
P3 filter torkas av med yt- desinfektion/sprit

OBS P3 filtret skall inte kasseras utan torkas av med sprit och återanvänds!

All desinfektion som görs med hand eller yt-desinfektion måste få lufttorka
för att ha full effekt
Övrigt

Glöm inte bort generell noggrann handhygien med tvål och vatten.
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