
Socialnämnden 

Visir som extra försiktighetsåtgärd 

Gäller för verksamhetsområde/enhet: Särskilt boende för äldre och personer 
med demens, dagverksamheter samt verksamheter för personer med 
funktionsnedsättning.
Framtagen av: : Enligt beslut om extra försiktighetsåtgärd vid ansiktsnära arbete. 
Rutinen är ursprungligen får Norrköpings kommun och anpassad till våra 
verksameht er och behov

Godkänd av: Medicinskt ansvarig 

Giltig från och med: 2020-11-26 

Rutin 
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Visir som extra försiktighetsåtgärd 

Du ska använda visir 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 visiret bara 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 visir 
 Sprita händerna.

 Ta på dig visiret.

 Justera visiret så det täcker ansiktet och sitter stadigt.

Ta av visir 
 Sprita händerna.

 Ta av visiret och lägg på lämplig yta.

 Sprita händerna.

 Ta på dig handskar.

 Använd tvättlapp (torky) och ytdesinfektion för att rengöra visirets insida.

 Lyft upp visiret och rengör bordsytan.

 Vänd visiret och rengör utsidan.

 Lägg visiret på lämplig plats, du kan använda det igen under samma dag.

 Rengör hela bordsytan igen.

 Ta av handskarna.

 Sprita händerna.

Rör inte 
Rör aldrig ansiktet eller visiret när du har visir på dig. Rätta inte till visiret om det 

flyttat på sig. Ta av det, rengör det och ta på det igen istället. 

Personligt visir 
Du kan återanvända och ta på dig ditt visir som du använt tidigare samma dag. I 

slutet av dagen ska du alltid slänga visiret. Använd inte ett visir som någon annan 

har använt. Låt ingen annan använda ditt visir. 
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Gå mellan brukare 
Du kan ha ett och samma visir på dig i arbetet med flera brukare utan att ta av och 

rengöra det, om det fortfarande är rent och ingen har rört vid det. 

Du kan passera allmänna utrymmen när du går mellan brukare med visiret på dig, 

men bara om visiret krävs i arbetet med nästa brukare också. Gör inget annat på 

vägen mellan brukarna. 

Gå inte i allmänna utrymmen med visiret på dig om du inte är på väg till en 

brukare där visiret krävs i arbetet. 
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