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Svar på interpellation nr 3/2020 från Anas Abdullah (-)
- om LSS-

verksamheter under Corona-pandemin.

'Sammanfattning

I en interpellation väckt i Kommunfullmäktige framför interpellanten en frågeställning om Vilken

strategi som finns för att förhindra smittspridning inom LSS under Corona-pandemin.

jag Väljer att i mitt svar använda de mest relevanta delarna ur Produktionsförvalmingens gängse

rutin:
›

Rutin vid övre luftvägssymtom hos kund inom LSS kommunal regi

Vid förändring/föfsämring av kundens hälsotillstånd_kontaktas alltid omvårdnadsansvarig

sjuksköterska i första hand för en medicinsk bedömning.

Sjuksköterskan bedömer kundens hälsotillstånd och tar de kontakter som behövs, ex läkare.

Vid misstänkt eller konstaterad Covid 19-smitta

Kunder med symtom vårdas isolerat i sin bostad.

Vid all vårdnära kontakt med kund med bekräftad covid-19 är det av största vikt att använda

skyddsutrustning och även utföra på- och avklädning korrekt.

De huvudsakliga smittvägarna bedöms vara droppsmitta och kontaktsmitta. Med anledning av detta

rekommenderas nedan personliga skyddsutrustning som ger skydd mot både kontakt- och

droppsmitta. Den personliga skyddsutrustningen vid ett bekräftat fall består av följande:

- Skyddshandskar

- Stänkskydd: tättslutande skyddsglasögon eller Visir

- Munskydd eller andningsskydd.

- Vätskeavvisande engångsskyddsrock eller skyddsrock i kombination med plastförkläde.

Desinfektion, städning, hantering av tvätt och avfallg
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- Daglig rengöring och desinfektion av ytor i lägenheten och tillhörande hygienutryrmne.

- Daglig rengöring av golv.

- Punktrengöring utförs snarast vid spill av t.ex. mat och dryck.

- Punktdesinfektion utförs snarast vid spül/stänk av kroppsvätskor.

- Ytdesinfektion utförs på synligt rena ytor (exempelvis sängbord, sänggrindar, sänglampa,

dörrhandtag, hjälpmedel, WC-spolknapp, strömbrytare, duschpall, etc.) och arbetsytor.

Tvätt av sängkläder och kläder sköts enligt ordinarie rutiner.

Avfallshantering utförs enligt ordinarie rutiner.

För privata utförare gäller samma rutiner och regler. Detta regleras i avtal mellan Socialförvaltningen

och utförarna.
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