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Covid-19 - Vaccinationslokal, regler och logistik

Verksamheten ska vara planerad avseende säkerhet och kvalitet för personal och likaså 
för de som ska vaccineras. Detta gäller alla lokaler som Regionen använder. För att 
undvika smittspridning i samband med verksamheten och för att få en bra arbetsmiljö i 
övrigt så gäller nedanstående regler och rutiner.

Entré till lokalen och person (-er) som ansvarar för denna 
En viktig faktor för att undvika trängsel är att de som ska vaccineras och har fått en 
bestämd tid, inte kommer till lokalen onödigt tidigt.  
Det ska finnas minst en person (flera, om lokal och verksamheten är stor) som ansvarar 
för flera arbetsuppgifter; bevakar in- och utgång, vara behjälplig med information och 
regler för användande av munskydd (gäller alla som vistas i lokalen), vara behjälplig vid 
bevakning av ”15-minuters” och finnas till hands på enheten i samarbete med 
vaccinatörerna.
I normalfallet ska endast den som ska vaccineras ges tillträde. Vid behov kan ledsagare 
följa med och även denna ska då förses med munskydd. Det är angeläget att det inte blir 
trängsel i lokalen varför distansering är viktig och den gäller i hela lokalen. Utplacerade 
stolar med 1,5–2 meters lucka ska finnas på plats och dessa ska inte flyttas omkring.

Se relaterad information. ”Rekommendation för användning av munskydd som source 
control för patienter vid vaccination för Covid-19” Vårdhygien 2021-02-05 

Person som ska vaccineras ska Sprita händerna, få hjälp med att ta på 
munskydd
Anvisas plats att vänta på (distanserade stolar)
Alternativt hänvisas till vaccinatör direkt

Vaccinatörerna Har en standardiserad arbetsplats med material 
och dator

Använder
Personlig skyddsutrustning (klädsel, 
munskydd, visir, handskar och handsprit) 

Och Dokumenterar i Mitt Vaccin

Och Bedömer tillståndet hos den vaccinerade
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Den som är vaccinerad ska Anvisas plats att sitta på (distans), övervakas 
minst 15 minuter för att bedöma eventuell 
biverkan

Om den vaccinerade mår dåligt ska Denna flyttas till lämplig plats (bestämd i 
förväg), vid behov starta behandling med 
läkemedel och beställa ambulans. 
OBSERVERA att om man förbrukar 
akutläkemedlen så måste all vaccination 
avbrytas 

Utgång
Den nyvaccinerade som mår bra Hänvisas till utgång och kan då ta av 

munskyddet

Allmänna regler i vaccinationslokalen

Toaletter Personal och de som ska vaccineras ska ha 
separerade toaletter och dessa ska vara 
uppmärkta enligt detta.

Utrymmen Förråd och beredningslokaler ska vara 
skyddade och ska inte beträdas av andra än 
personalen.

Omklädningsrum, fikarum Är endast till för personalen 

Obehöriga personer Har inte tillträde till någon del av lokalen

Hot, våld eller stöld Ring 112 alternativt 114 14

Relaterad information
Rekommendation till personal för användning av skyddsutrustning i samband med 
vaccination för Covid-19

https://www.rvn.se/globalassets/global-media/for-vardgivare/smittskydd/smittor/covid-19/vaccination-covid-19/skyddsutrustning-vid-vaccination-covid19-210205.pdf
https://www.rvn.se/globalassets/global-media/for-vardgivare/smittskydd/smittor/covid-19/vaccination-covid-19/skyddsutrustning-vid-vaccination-covid19-210205.pdf
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