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CORONAVIRUS

Sundhedsstyrelsen anbefaler
ansigtvisir
Når du fremover skal hjælpe en borger med tandbørstning,
spisning eller andet, der kræver ansigt til ansigt-kontakt,
skal du overveje at bruge ansigtvisir – også når det gælder
raske borgere. Sådan lyder de nye anbefalinger fra
Sundhedsstyrelsen
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Samfundet lukker nu lige så stille op igen. Det vil betyde mere kontakt mellem

Læs også:

mennesker og dermed en øget smittespredning af corona. Det vurderer

Socialpædagoger skal

Sundhedsstyrelsen, som derfor har udsendt nye anbefalinger til, hvordan man omgås

testes for corona

hinanden, når man er på arbejde for at forhindre smittespredning.

En rummand kom forbi

Som noget nyt anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personalet på fx bosteder i
overgangsfasen overvejer at bruge værnemidler som fx ansigtvisir, når man er i
nærkontakt med borgere - også borgere, der ikke har symptomer på eller er mistænkt
for at være smittet med corona. Det kan fx være i situationer, hvor man skal hjælpe en
borger med tandbørstning. Det kan især overvejes i situationer med ansigt til ansigtkontakt af over 15 minutters varighed.
Socialpædagogernes formand Benny Andersen er positivt indstillet overfor
anbefalingerne.
– Det er godt, at der er fokus på både medarbejdernes og borgeres sikkerhed – også
for socialpædagogers vedkommende, så jeg er glad for, at vi er tænkt ind i den
sammenhæng, siger han.
Ikke obligatorisk
Anbefalingen om ansigtvisir er ikke obligatorisk. Det er altså ikke noget, man skal
anvende. Der er tale om supplerende tiltag, som den enkelte i den aktuelle situation
kan tilvælge ud fra et forsigtighedsprincip, skriver Sundhedsstyrelsen.
– Det er altså en faglig vurdering i den enkelte situation, om der skal bruges
ansigtvisir, og det er sådan, det skal være. En af de ting, som coronakrisen lærer os, er,
at når man stoler på fagligheden, så får man nogle fornuftige resultater, siger Benny
Andersen.
Anbefalingerne gælder i første omgang til udgangen af maj. Sundhedsstyrelsen
forventer, at de beskrevne tiltag kan ophæves på et tidspunkt, hvor færre bliver
smittet, eller flere danskere er blevet immune.
Læs mere om brugen af brugen af ansigtvisir i Sundhedsstyrelsens anbefalinger:
Anbefalinger vedr. forebyggelse af smitte med COVID-19 ved tæt kontakt mellem
asymptomatiske personer i arbejdsmæssig sammenhæng
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