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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 tjenester fra leverandører
utenfor, som eksempelvis fotterapi, frisørtjenester og samtaler med prest på en forsvarlig måte. Dette
gjelder også ved tjenester levert av andre, som rørlegger, elektrikker o.l.

Det er ikke anledning å komme inn på våre hjem ved mistanke om lufveissymptomer, og eller andre
tegn på sykdom. Eller dersom tjenesteutøver har hatt nærkontakt med smittede med Covid - 19. 

Det er en forutsetning at punktene under etterleves. 

Ansvar: Bestyrer er ansvarlig for at veilederen følges.

Beskrivelse

Det er anbefalt at frisør og fotpleier yter tjenester ved kun et sykehjem pr uke 
Tjenesteleverandør avtaler tidspunkt med bestyrer og  får en fast kontaktperson som de henvender
seg til ved ankomst den aktuelle dagen.
Vedkommende 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»

Bekreftelse på gjennomført kurs levers til bestyrer
Vedkommende bruker smittevernutstyr på lik linje med øvrig personell når det er behov.

Villa Skaar har ansvar for at nødvendig smittevernutstyr er tilgjengelig.
Tjenesteutøvere skal sette opp timeavtale med minimum 15 minutters opphold mellom avtalene for at
det skal være tilstrekkelig tid til å smittevaske overflater og utstyr før neste beboer. 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. De kan derimot motta besøk fra
prest, dersom presten benytter relevant smittevernsutstyr. 
Vedkommende må registrere seg i besøksloggen ved hjemmet

Dersom beboere ved Villa Skaars hjem selv velger å benytte fotterapeut/frisør utenfor hjemmet må de
gjennomføre 10 dagers karantene når de returnerer. Det anbefales ikke at beboere benytter disse
tjenestene utenfor hjemmene. 

Kompetanse

 https://www.kompetansebroen.no/courses/basale-smittevernsrutiner/?o=oa

 https://vimeo.com/325372854
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 https://vimeo.com/401437181/1e22b3c93d

 https://www.fhi.no/contentassets/8dd151206b26481698377dbc45f9189f/flytskjema_april_30.pdf

Henvisning

 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/
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