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Riskfaktorer

 Många bor tillsammans

 Gemensamma utrymmen

 Gemensamma toaletter

 Gemensamt kök               



Det är viktigt
 Att boendet är utformat så att en bra hygien kan upprätthållas

 Att det finns tillgång till engångsrakhyvlar. Dela inte rakhyvel eller 
tandborstar med varandra

 Att tillgången på toaletter och tvättställ med flytande tvål och 
pappershanddukar är  tillräcklig

 Att det finns tillgång till duschar

 Att det finns tillgång till tvättmaskiner



När bör händer tvättas?
 Efter toalettbesök

 Före alla måltider

 Före matlagning

 När man har snutit sig

 När händerna är smutsiga

 Efter orena moment, som
smutstvätt, städning av toaletter           



Hur tvätta händerna?
Skölj händerna med vatten

Ta tvål och tvätta hela handen
i 15 sekunder

Skölj bort tvålen

Torka händerna noga med 

pappershandduk

Händerna skall bli helt torra!
Bild från Smittskydd Västra Götaland



Handsprit
 När inget synlig smuts förekommer på händerna kan handsprit 

ersätta tvål och vatten

 Vid magsjuka bör man tvätta händerna med tvål och vatten innan 
man använder handsprit

 Arbeta in rikligt med handsprit i händerna på torr hud

 Fördela handspriten på och mellan fingrarna på handflator, 
handryggar och arbeta in den tills händerna känns torra



Handsprit 
 Ta rikligt med handsprit 3-4ml

 Gnid in handspriten noggrant mellan fingrarna

 Glöm inte tummarna 

 Avsluta med handlederna

Bild från Smittskydd Västra Götaland



Handskar
• Används alltid vid kontakt med 

avföring, kräk, blod och sårvätska. 
Kasta handskarna direkt efter 
användning

• Växla inte mellan smutsigt och rent 
arbete med samma handskar

• Tänk på att handskar också kan sprida 
smitta, liksom smutsiga händer

• Handskar ersätter INTE handtvätt

Bild från Smittskydd Västra Götaland



Rengöring vid spill av 
kräkning, avföring och blod
1. Använd handskar

2. Torka upp med papper

3. Ta därefter rikligt med desinfektionsmedel på papper och 
bearbeta den förorenade ytan väl tills den är synligt ren och 
torr



Virus och bakterier kan 
spridas via sår

 Håll en god personlig hygien

 Täck sår med plåster eller förband

 Sår som inte läker? Ta kontakt med vårdcentral

 Handdukar, rakhyvlar och tandborstar ska vara personliga



Rutiner vid utbrott av 
magsjuka
 Kontakta Smittskydd Stockholm

 Ta reda på hur många som är sjuka och vilka symtom de har

 Använd separat toalett för dem med symtom

 Intensifiera städning på toaletter och andra gemensamma 
utrymmen

 Information på Smittskydd Stockholms hemsida: 
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/Smittskydd/
amnesomraden/forskolan/

https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/Smittskydd/amnesomraden/forskolan/


Hygienråd vid hantering av 
livsmedel
 Tvätta alltid händerna med flytande tvål och vatten före all 

mathantering, gäller alla som hjälper till i köket

 Variga sår på händer kan överföra smittämnen och ge 
matförgiftningar.

 Matborden torkas av före och efter varje måltid

 Disktrasa tvättas dagligen alt. använd engångspapper



Rutiner vid luftvägssymtom

 Försök hålla avstånd till andra

 Följ basala hygienrutiner

 Provtagning av covid-19 utförs inte rutinmässigt

 Om tillhör en riskgrupp för att bli allvarligt sjuk i covid-19 
eller är så sjuk att vård behövs – sök vård!

 Vid misstänkt utbrott av covid-19 på boende, kontakta 
Smittskydd Stockholm!



Bild från Smittskydd Skåne, del av hostetikett-affisch 



Affisch från 
Folkhälsomyndigheten
• Finns på flera språk

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicera
t-material/publikationsarkiv/g/god-handhygien-
affisch-1-svenska/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/g/god-handhygien-affisch-1-svenska/


Kom ihåg



www.smittskyddstockholm.se 
eller ring oss: 08-123 143 00
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