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Covid-19 Skyddsutrustning i samband med vaccination 
 
 
Personal som arbetar i vaccinationslokal ska arbeta enligt basala hygienrutiner och 
klädregler samt följa aktuell rekommendation avseende source control. 
 
 
Skyddsutrustning 

 Engångsplastförkläde används om arbetsdräkten riskerar att komma i kontakt 
med patienten, patientens eventuella hjälpmedel, kläder, brits/motsvarande.  

 Handskar används vid injektion. Desinfektera händerna innan påtagning av 
handskar samt efter att handskarna tagits av.  

 Handskar och engångsplastförkläde byts mellan varje patient.  

 
Rekommendation för användning av munskydd för patienter vid vaccinationslokal 

 Patienter och ledsagare tillhandahålls munskydd enligt aktuell source control 
rekommendation. 

 Vaccinationsverksamheten tillhandahåller och instruerar hur munskydd ska 
användas på rätt sätt. Munskydd delas ut av personal. 

 Munskydd av typerna klass II eller IIR rekommenderas. Munskydd klass I och IR 
kan också användas i detta syfte. 

 
 
Till dig som delar ut munskydd 
Se Covid-19 Utdelning av munskydd till patienter, ledsagare och besökare i vårdlokaler. 
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