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Verksamhetschefer 
Enhetschefer 

Socialförvaltningen 
Denna information är giltig per 5 januari 2022.Vid förändringar 
kommuniceras ni detta. 

 

  

Information avseende beställning av 
skyddsmaterial 
Vi beställer fortsatt skyddsmaterial från OneMed. De har full leverans 
förutom på andningsskydd, se vidare nedan. Det är samma 
beställningsrutiner som gällde före pandemin. I detta dokument kan du läsa 
vilka produkter som ska beställas.  

Skyddsmaterial enligt gällande hygienkrav 
I skyddsutrustning ingår plastförkläde, nitrilhandskar, visir och andningskydd.  

                     Handskar 
De handskar som används i vårdnära arbete ska vara CE-märkta för 
sjukvård/hygien och av materialet nitril. Det innebär att handskar som 
används för till exempel städ inte ska användas i det vårdnära arbetet.  

Följande produkter ska beställas; 

• Handske us Nitrile Evercare pf (olika storlekar) 
• Handske us Nitrile Selefa pf (olika storlekar) 

Plastförkläden 
De plastförkläden som ska användas är av engångskaraktär.  

Följande produkter ska beställas; 

• Förkläde plast, engångs Selefa (olika utföranden)  

Visir  
De visir som ska användas är av engångskaraktär. Hos OneMed finns olika visir av 
engångskaraktär. Samtliga av dessa kan användas.  
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Andningsskydd 

Vid misstänkt eller konstaterad smitta ska andningsskydd med klass ffp2 användas. 
Vid risk för aerosolsmitta används FFP3 eller KN95. För närvarande har OneMed inte 
möjlighet att leverera dessa. Vid behov av dessa produkter hämtas de från 
skyddsförrådet på Östergården (som from 1 november 2021 finns i källarplan).  Se 
vidare nedan för åtkomst. 
 

 Hämtning av provtagningskit och antigentester 

Provtagningskit ska i första hand hämtas vid den vårdcentral inom vars 
upptagningsområde det särskilda boendet eller hemtjänstgruppen finns. 
 
Förrådet med antigentester är flyttat från källaren på Östergården till källaren 
på Skansgatan 24. Entrén till källaren där är öppen 06:00 – 17:00 (måndag – 
fredag). Du når även källaren via huvudentrén på helger mellan 06-17. För att nå 
förrådet efter klockan 17.00 ring avdelning A-B på 9solutions porttelefon så öppnar de 
dörren. I korridoren i källaren står ett högt träskåp märkt ”tester”. Antigentester ska 
endast användas i de verksamheter där det pågår en smittspårning. 

Munskydd 

De munskydd som ska användas ska vara klassificerade med IIR. Hos OneMed finns 
olika munskydd, samtliga klassade med IIR kan användas.  

Skyddsförråd from 1 november 2021. 

Från 1 november finns skyddsförrådet i källarplan på Östergården, dörren är 
uppmärkt med förråd Covid-19. Nyckeln till källarförrådet hänger i ssk samordnarum 
ihop med en karta till källarförrådet. Det är skyltat till förrådet. 

Kvällar/nätter och helger krävs tagg för att komma in på Östergården. En sådan tagg 
finns på bilnyckeln i beredskapsväskan.  
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