
Kort sammanfattning av 
rutiner för skyddsnivåer

Skyddsutrustning 
Nivåer

Handhavande

Alla typer av arbeten/besök (reparation, städ, besiktning 
osv.) inomhus i våra fastigheter förutom i lokaler där 

enbart Vätterhems personal arbetar (förvaltningskontor, 
huvudkontor, verkstäder, matsal mm.)

Vid all extern kontakt (hyresgäster, entreprenörer m.fl.) 
på våra kontor/mötesrum gäller skyddsnivå 1:A för 

Vätterhems personal.

Sophantering, vid direktkontakt med sopor/avfall. T.ex. 
tömning av grovsoprum, sortering i baljor i miljöhus 

mm. Även all hantering av avfall/baljor/säckar mm. från 
verksamheter såsom gruppboenden eller äldreboenden 

där sopnedkast förekommer.

Nivå 1:A
Engångshandskar

Munskydd

Håll avstånd till personer (minst 2 m). God handhygien med 
tvål och vatten och/eller handsprit efter avslutat arbete. 

Undvika att ta sig i ansiktet. 

Fråga alltid om alla är friska innan besök i lägenheten

Vanligt städkem och enligt ordinarie rutiner. Använd gärna 
engångsförkläde om det finns risk för att kläderna utsätts för 

stänk/spill.

Reparationer och övrig fastighetsskötsel på 
äldreboenden, trygghetsboenden och andra kommunala 

boenden. 

Gäller överallt förutom på avdelningar med bekräftad 
coronasmitta. T.ex. visning av trygghetsboenden, 

städning av allmänna samt personaltoaletter.

Nivå 1:B
Engångshandskar

Visir med eller utan munskydd.
Alternativt skyddsglasögon och munskydd.

Håll avstånd till personer (minst 2 m). God handhygien med 
tvål och vatten och/eller handsprit efter avslutat arbete. 

Undvika att ta sig i ansiktet. 

Använd gärna engångsförkläde om det finns risk för att 
kläderna utsätts för stänk/spill.

Städning trapphus med bekräftad Corona.
Städning av personalutrymmen vid misstanke/

bekräftelse om att personal varit smittad av Corona.
Städning allmänna toaletter (otillräcklig ventilation)
Städning personaltoaletter (otillräcklig ventilaiton)

Nivå 2
Engångshandskar, engångsförkläde, visir med 

munskydd alternativt skyddsglasögon och 
munskydd.

OBS! Andningsskydd/halvmask A2P3R/FFABE1P3 
vid begränsad/otillräckling ventilation (pga kem)

Håll avstånd till personer (minst 2 m). God handhygien med 
tvål och vatten och/eller handsprit efter avslutat arbete. 

Undvik att ta sig i ansiktet. 

Normal städning med vanligt städkem, därefter 
ytdesinfektion. I första hand Etanol +70%, i andra hand Virkon. 

Bekräftad coronasmitta på äldreboenden, 
gruppbostäder, lägenheter. 

Nivå 3
Engångshandskar, overall, skoskydd, 

andningsskydd/halvmask P3/FFP3 och visir eller 
helmask, underplagg
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