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Information till externa aktörer som anordnar gemensamma
aktiviteter på särskilda boenden för äldre
Utifrån att personer ovetandes kan bära på smitta är det viktigt att skydda de
personer som medverkar i aktiviteterna genom att:


Hålla avstånd.



Upprätthålla god handhygien (handdesinfektion ska finnas tillgängligt).



Vara uppmärksam på symtom.



Personal ska använda skyddsutrustning enligt regional rutin (se Falnet).

Gemensamma aktiviteter på särskilt boende för äldre
För samtliga som anordnar aktiviteter gäller nedanstående punkter.


Vid misstänkt smitta av covid-19 på avdelningen avvaktas aktiviteter tills
eventuellt negativt provsvar kommit (innefattar inte måltider på boendet).



Antalet personer som vistas i lokalen ska anpassas till lokalens storlek.



Möbleringen behöver vara anpassad så att deltagarna ska kunna hålla
fysiskt avstånd enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.



Vid sångstunder är det extra viktigt att hålla ett avstånd om minst 2 m
eftersom det kan finnas en ökad risk för smittspridning av covid-19 i
samband med sång.



Aktiviteter som anordnas av kommunen och som medför transport är
fortsatt pausade.
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Externa aktörer
Externa aktörer kan anordna sociala aktiviteter under förutsättning att nedanstående
kriterier är uppfyllda.


Aktiviteter får endast anordnas avdelningsvis.



För att minska risken för trängsel på boendet tillåts i ett första steg endast
aktiviteter som hålls av 1-2 personer, till exempel gudstjänst eller
sångstund.



För att aktiviteten ska kunna genomföras ska både brukarna och personen
som håller i aktiviteten vara friska. Det är viktigt att vara uppmärksam på
symptom.



Externa aktörer ska hålla ett säkert avstånd till andra personer vid
aktiviteten, oavsett om den anordnas inomhus eller utomhus.



För att kunna hålla fysiskt avstånd behöver möbleringen och antalet
personer som vistas i lokalen anpassas till dess storlek. Enhetschef på
respektive boende ska göra en bedömning om maxantal personer som får
vistas i aktuell lokal.



Externa aktörer ska hålla god handhygien inför, under och efter aktiviteten.
När externa aktörer kommer till och lämnar boendet ska de använda
handdesinfektion som finns innanför besöksentrén. Host- och nysetikett
gäller på hela boendet.



Personal tar emot externa aktörer vid boendets ytterdörr och visar vilken
lokal de får vistas i. Externa aktörer får endast vistas i den lokal där
aktiviteten anordnas.



Externa aktörer ska använda munskydd IIR vid aktiviteter när två meters
avstånd till brukare inte kan upprätthållas, till exempel vid nattvard.
Munskydd tillhandahålls av enheten. Enheten tillhandahåller även
skyddsvisir om externa aktörer vill använda det.



Vid misstänkt eller bekräftad smitta på avdelningen ställs aktiviteten in.
Enhetschef/personal ansvarar för att ta kontakt med den externa aktören.
Extern aktör kan komma att ingå i smittspårning om det efter genomförd
aktivitet visar sig finnas bekräftade fall av covid-19 på boendet.

Ung omsorg
Sociala aktiviteter som anordnas av Ung omsorg kan återupptas från och med den 9
oktober. Utöver ovanstående punkter gäller följande när Ung omsorg genomför
aktiviteter på särskilda boenden:


För att minska risken för trängsel ska aktiviteterna anordnas av 1-2
ungdomar. Aktiviteter får endast anordnas avdelningsvis så 1-2 ungdomar
per avdelning.
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Ungdomarna ska använda munskydd, eftersom det inte går att säkerställa
att de kan upprätthålla två meters avstånd till brukare. Skyddsutrustning
tillhandahålls av enheten. Enheten tillhandahåller även skyddsvisir om
ungdomarna vill använda det. I fall ungdomarna använder skyddsvisir ska
det vara personbundet och det ska rengöras regelbundet.



Ungdomarna ska följa Västra Götalandsregionens tillika kommunens
rutiner kring source control och basala hygienrutiner.

Ovanstående regler kan komma att ändras beroende på hur pandemin utvecklar sig.

Med vänlig hälsning

Socialförvaltningen
Falköpings kommun

Vid frågor hänvisas till
Enhetschefens namn
Äldreboendets namn

