
 

 

 

Rekommendationer för Vänverksamhet 10.6.20/SK 

 

Du kan träffa din vän UTE, men måste följa följande direktiv: 

 

• du ska vara frisk för att besöka vännen ute 
• tvätta händerna före och efter träffen 
• beakta hygienanvisningarna 

o Tvätta händerna ofta och noggrant med vatten och tvål i minst 20 sekunder. 
o Använd alkoholbaserat handsköljmedel om du inte kan tvätta händerna. 
o Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om du inte alldeles nyss har tvättat 

händerna.  Om du rör, så tvätta händerna på nytt 
o Hosta och nys i en pappersnäsduk och släng näsduken genast i soporna. Om 

du inte har en näsduk till hands ska du hosta eller nysa i armvecket, inte i 
händerna. Tvätta händerna efteråt 

• tvätta händerna före och efter träffen 
• håll avstånd 2m mellan er och gå inte inomhus tex. på 

café 
• Ha ett munskydd på vid träffen (kolla bilaga hur man 

klär på sig och handskas med munskydd) 
• Vid besök på äldreboende – ute – följ de anvisningar 

som boendet ger; kolla upp dem före besöket 
 

Munskydd och handsköljmedel (käsidesi) fås från 
avdelningen! 



Påtagning av mun-nässkydd 
 

• Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten.  Torka 
händerna på en engångshandduk.  Använd alkoholhaltigt 
handsköljmedel, om du har tillgång till det.  Låt händerna torka 
ordentligt efter att du använt handsköljmedel. 

• Innan du tar på dig mun-nässkyddet, dra i skyddet upptill och nedtill, 
så att vecken öppnas helt. 

• Sätt mun-nässkyddet framför ansiktet, forma näsförstärkningen och 
försäkra dig om att skyddet täcker näsan och munnen. 

• Dra åt de övre banden uppe på bakhuvudet och de undre banden i 
nacken. 

• Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten. Torka 
händerna på en engångshandduk. Använd alkoholhaltigt 
handsköljmedel, om du har tillgång till det. Låt händerna torka 
ordentligt efter att du använt handsköljmedel. 

• Klä på dig övrig skyddsutrustning som behövs, såsom 
engångsskyddshandskar. 

• Rör inte vid ansiktet eller mun-nässkyddet.   
 
 
Avtagning av mun-nässkydd 
 

• Ta av dig mun-nässkyddet genom att endast vidröra banden baktill 
på huvudet.  Öppna först de nedre och därefter de övre banden. 

• Ta av dig mun-nässkyddet genom att hålla i banden och dra skyddet 
bortåt från dig själv.  Försäkra dig om att mun-nässkyddets utsida 
inte vidrör dig. 

• Släng mun-nässkyddet i soporna. 
• Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten. Torka 

händerna på en engångshandduk. Använd alkoholhaltigt 
handsköljmedel, om du har tillgång till det. Låt händerna torka 
ordentligt efter att du använt handsköljmedel. 
 


