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Rekommendationer för serviceresor med anledning av covid-19
Coronavirus som orsakar covid-19 är ett luftvägsvirus som vanligtvis orsakar lättare förkylning eller
influensaliknande symtom men kan i vissa fall leda till allvarlig sjukdom. Äldre personer och personer
med vissa underliggande sjukdomar har en betydligt högre risk att få en allvarlig sjukdom av covid-19.
Liksom andra luftvägsvirus sprids det via droppsmitta och kontaktsmitta. När en person hostar, nyser,
talar, sjunger eller ropar bildas smittsamma droppar i luften. Då kan den som är nära bli smittad.
Smitta kan ske om man andas in dropparna eller om man får virus på fingrarna och sedan vidrör ögon, näsa- eller munslemhinnan (kontaktsmitta). Risken för smitta kan alltså undvikas om man är
noggrann med att tvätta händerna och inte vidröra ansiktet och att den som hostar eller nyser gör det i
armvecket eller i pappersnäsduk och vänder sig bort från andra. Genom att använda munskydd i
situationer när man inte kan hålla avstånd till andra kan man också minska risken att droppar som
kommer ut från näsa och mun sprider sig till andra.


För att minska risken för spridning av smitta mellan personer rekommenderas att serviceresor i
största utsträckning sker med endast en passagerare i bilen.



Placering i bilen av passagerare bör vara höger sida i baksätet.



Vid transport av personer som inte har symtom från luftvägarna så som hosta, nysningar och
snuva rekommenderas att munskydd användas av chauffören vid nära kontakt med
passageraren och i bilen under resan för att skydda passageraren. Exempel på nära kontakt är
när man har direkt fysisk kontakt med passageraren eller befinner sig inom 2 m avstånd.
Munskyddet är en engångsprodukt som kan behållas på och användas kontinuerligt dvs under
längre tid vid upprepad patientkontakt. Exempelvis under två på varandra följande resor.
Munskyddet skall alltid slängas om det tagits av eller blivit fuktigt, förorenat eller skadat.
Undvik att röra munskyddet under användning. Gör så här vid avtagning av munskydd:
o Desinfektera händerna
o Ta av munskydd (ta båda remmarna bakifrån och lyft dem fram över huvudet)
o Kasta munskyddet
o Desinfektera händerna



Vid transport av person med symtom från luftvägarna skall passageraren uppmanas att hosta
och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk för att minska risken för att droppar sprids i bilen.
Om personen transporteras från vårdinrättning så kan passageraren istället förses med
munskydd som hindrar droppsmitta i bilen. Chauffören rekommenderas använda munskydd
och om nära kontakt med passageraren vid t ex hjälp vid in- och urstigning använda visir.
Efter varje avslutad resa ta av enligt nedan:
o

Desinfektera händerna

o
o
o

Ta av visir (tas av bakifrån)
Desinfektera händerna
Ta av munskydd (ta båda remmarna bakifrån och lyft dem fram över huvudet)
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o
o

Kasta munskyddet
Desinfektera händerna

Visiret skall direkt efter att det tagits av desinficeras med ytdesinfektionsmedel.


Vid transport av person med möjlig eller konstaterad covid-19 infektion rekommenderas att
stor bil (d.v.s. större specialfordon) används och att passageraren placeras längst bak till höger
i bilen. Sjukvårdspersonal ska se till att passageraren har nyspritade händer och bör hjälpa
passageraren in i bilen och vid behov hjälpa till med bältet. Vid transport till vårdboende bör
personal från boendet hjälpa passageraren ut ur bilen. Passagerare med möjlig covid-19
infektion förses med munskydd att ha på under resan. Även chauffören använder munskydd
som erhålls från sjukvårdspersonalen. Sjukvårdspersonalen instruerar också chauffören hur det
skall användas. Chauffören skall tillämpa god handhygien. Under färden skall ventilation i
bilen vara inställd på intag utifrån. Om chauffören kommer i nära kontakt med passageraren
skall även visir användas enligt ovan.
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