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Munskydd som extra 
försiktighetsåtgärd 
Du ska använda munskydd när du måste vara vänd ansikte mot ansikte mot en 

brukare eller patient utan symtom på covid-19 när avståndet är mindre än en 

meter, till exempel vid matning, tandborstning, hjälpmedelsutprovning, 

provtagning, rehabilitering eller dusch. 

Syftet är att minska risken för att du ska smitta brukaren/patienten, men det är 

fortfarande väldigt viktigt att du stannar hemma om du har symtom. 

Kom ihåg att munskyddet är en extra försiktighetsåtgärd. Det är mycket viktigt 

att du följer de basala hygien- och klädreglerna för att minska risken för 

smittspridning. Vid misstänkt eller bekräftad covid-19 gäller full 

skyddsutrustning.  

Ta på munskydd 
 Sprita händerna.

 Placera munskyddet över näsa, mun och haka.

 Fäst banden bakom öronen.

 Justera munskyddet så att det täcker näsan, mun och haka.

 Kläm åt metallskenan över näsryggen så att munskyddet sitter bra.

Ta av munskydd 
 Sprita händerna.

 Ta tag i banden bakom öronen och lyft av munskyddet från ansiktet.

 Håll skyddet på avstånd från dig och ytor.

 Lägg munskyddet i papperskorg utan att byta grepp.

 Sprita händerna.

Undvik risker 
• Rör aldrig ansiktet eller munskyddet när du har det på dig.

• Rätta inte till munskyddet om det flyttat på sig. Ta av det och ta på ett nytt 
istället.

• Du kan inte återanvända ett munskydd, har man tagit av det måste det 
slängas.

• Munskydd är personbundna och kan användas upp till fyra timmar i sträck
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