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Formål: Veilederen har som formål å sikre at hvert hjem i Villa Skaar på en forsvarlig måte kan ivareta
smittevern og forebygge spredning av koronavirus slik at beboere kan motta fotterapi og frisørtjenester på
en forsvarlig måte.

Ansvar: Bestyrer er ansvarlig for at veilederen følges.

Beskrivelse

Fotterapeuter/frisører kan yte tjenester vet kun et sykehjem pr uke og vil ikke kunne ta imot eksterne
kunder den uken de arbeider ved sykehjemmet.
Villa Skaar vil ikke ha ansvar for eventuelle økonomiske tap tjenesteutøverne får som følge av denne
veilederen.
Dersom det er uoversiktlig utbrudd ved hjemmet må fotterapeuter/ frisører være i dialog med bestyrer i
forkant for å avklare om tjenesten kan utføres.
Fotterapeuter/frisører får en fast kontaktperson som de henvender seg til ved ankomst den aktuelle
dagen.
Fotterapeuter/frisører bruker smittevernutstyr på lik linje med øvrig personell der det er behov.

Villa Skaar har ansvar for at nødvendig smittevernutstyr er tilgjengelig.
Fotterapeuter/frisører må gjennomføre bla. e-læringskurs i smittevern, gjøre seg kjent med FHIs
retningslinjer for helsepersonell og forebyggende tiltak og «Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift
i helsevirksomheter med én-til-én kontakt, både i og utenfor offentlig helsetjeneste»

Alt dette samles i eget skriv til fotterapeuter/frisører som det kvitteres for at er mottatt og
lest.

Tjenesteutøvere skal sette opp timeavtale med minimum 15 minutters opphold mellom kundene for å
unngå at det sitter kunder i venterom og for at det skal være tilstrekkelig tid til å smittevaske overflater
og utstyr før neste kunde. Ansvar for dette ligger hos tjenesteutøveren.
Hjemmet har ansvar for at de beboere som møter opp til timeavtale hos fotterapeut/frisør er friske og
symptomfrie.
Beboere fra isolat/kohort-isolat skal ikke benytte fotterapeut/frisør
Dersom beboere ved Villa Skaars hjem selv velger å benytte fotterapeut/frisør utenfor hjemmet må de
gjennomføre 14 dagers karantene når de returnerer. Det anbefales ikke at beboere benytter disse
tjenestene utenfor hjemmene. 
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