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Til videreformidling til landets kommuner og regioner og deres relevante institutioner, herunder:
 pleje- og rehabiliteringscentre
 hospices
 hjemmepleje- og hjemmesygeplejeenheder
 kommunale og regionale botilbud
 personale der udfører plejeopgaver i tilknytning til væresteder mv., på
asyl- og udrejsecentre og i Kriminalforsorgen

Nye retningslinjer og anbefalinger for forebyggelse af smitte med
COVID-19 og anvendelse af værnemidler ved pleje af borgere
Sundhedsstyrelsen udsender hermed nye retningslinjer baseret på nye anbefalinger fra Statens Serum Institut for forebyggelse af smitte og anvendelse af
værnemidler i forbindelse med COVID-19. Retningslinjerne og anbefalingerne
fra Statens Serum Institut kan anvendes uden for hospitaler, hvor personale er
beskæftiget med pleje af borgere, især borgere i højere risiko for alvorligt forløb af COVID-19.
Retningslinjerne er ikke rettet mod fx politi og redningsmandskab og andet personale på fx væresteder, asylcentre og i fængsler, der ikke varetager plejeopgaver. Der henvises i stedet til Sundhedsstyrelsens information til politi og frontpersonel udenfor sundhedssektoren1.
Sundhedsstyrelsen er derudover i gang med at udarbejde yderligere information i
form af bl.a. film, plakater og andre lettilgængelige materialer målrettet medarbejdere og ledere, med udgangspunkt i de bekymringer COVID-19 giver medarbejderne der varetager pleje og omsorg af sårbare borgere - herunder anvendelsen af
værnemidler. Materialet vil blive lagt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Baggrund og formål
På grund af den aktuelle udbredte smitte med COVID-19 er det vigtigt, at alt
personale beskæftiget med pleje af borgere, især dem der tilhører risikogrupper,
er bekendt med hvordan de forebygger, at de selv og andre borgere smittes.
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Det er i den forbindelse særligt vigtigt at sikre hensigtsmæssig brug af værnemidler. Det indebærer både at sikre, at værnemidler bruges hvor det er nødvendigt for at undgå smittespredning, og kun hvor det er nødvendigt for at undgå
mangelsituationer.
Der henvises i retningslinjerne til uddybende anbefalinger fra Statens Serum Institut om hensigtsmæssig brug af værnemidler, herunder hvordan man ved mangelsituationer kan mindske forbruget af værnemidler uden at det medfører en
forøgelse af smitterisikoen, fx ved at forlænge brugen til flere borgere på
samme tid eller ved genbrug.
Ledelsens ansvar
Det skal understreges, at det er et driftsherre- og ledelsesansvar at sikre, at personalet er bekendt med retningslinjerne og anbefalingerne, har de fornødne
værnemidler tilgængeligt og er instrueret i brugen af dem, samt at sikre løbende
tilsyn med at værnemidlerne bruges korrekt jf. anbefalingerne fra Statens Serum Institut.
Værnemidler til kommunale institutioner (herunder private aktører med driftsoverenskomst med kommunen) anskaffes fra regionen via henvendelse til den
relevante kommunale forvaltning. Andre institutioner kan anskaffe værnemidler ved direkte henvendelse til relevant region.
Yderligere vejledning
Ledelsen på kommunale plejecentre og institutioner kan søge yderligere vejledning i den relevante kommunale forvaltning og hos den kommunale hygiejneorganisation. Nogle kommuner har aftaler med regionens hygiejneorganisation
om rådgivningsbistand.
Regionale institutioner kan indhente rådgivning hos regionens hygiejneorganisation.
Både kommunale og regionale institutioner kan endvidere søge rådgivning hos
Styrelsen for Patientsikkerhed. Det anbefales dog at afsøge ovenstående muligheder først.
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