Förebyggande åtgärder
Arbetsmoment
Inför mottagande
av kista

Lämpliga skyddsåtgärder
•
•

Genom dialog med begravningsbyrå, skaffa er kunskap
som begravningshuvudman om hur kista har hanterats,
t.ex. märkning av kistkort gällande covid-19.
Det finns mycket oro kring hur covid-19 smittar och
föreställningar sprids lätt. Samla personalen och fånga
upp det som oroar. Hänvisa till tillförlitliga
informationskällor gällande smitta såsom Vårdguiden
1177 eller Folkhälsomyndigheten:
https://www.1177.se/sjukdomar-besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-ochsvar/

Arbete
tillsammans med
kollegor

•

Informera och utbilda personal om vilka skyddsåtgärder
som ska vidtas vid mottagande och hantering av kista.

•
•
•

Håll avstånd till kollegorna.
Undvik att handhälsa.
Tvätta händerna med tvål och vatten. Finns inte tvål och
vatten – använd handsprit.
Hosta och nys i armveck.
Stanna hemma vid sjukdom.
Undvik kollektivtrafik till arbetsplatsen.

•
•
•
Vid mottagande
av kista

•
•
•
•
•
•
•

Handhavande av
kista

•
•
•

Torka av kista med lämpligt desinfektionsmedel där det
kan förekomma kontakt mellan hand och kista.
Använd engångshandskar eller gummihandskar.
Kasta engångshandskar efter användande i angiven
soptunna. Behandla det som brännbart avfall.
Desinfektera gummihandskar efter användning.
Tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten efter
kontakt med kista.
Använd arbetskläder.
Byt arbetskläder dagligen vid frekvent arbete med kistor.
Använd engångshandskar eller gummihandskar. Kasta
engångshandskar efter användande i angiven soptunna.
Behandla det som brännbart avfall.
Desinfektera gummihandskar efter användning
Tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten efter
kontakt med kista.
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Hantering av
eventuellt läckage
från kista

•
•
•

Visning av stoft

Om läckage av kroppsvätska förekommit, använd
skyddskläder i form av gummistövlar, heltäckande
vattentäta kläder, handskar, munskydd och visir.
Efter användning – tvätta skyddskläder i klorin. Iaktta
försiktighet och följ säkerhetsföreskrifterna som gäller
för klorin.
Tvätta händerna med tvål och vatten.

•

Det är inte lämpligt att anordna visning i huvudmannens
lokaler av smittade avlidna.
Om ni bedömer att ni kan visa stoft som inte är
markerat som smittat: se till att ingen rör vid den
avlidna.
Håll avstånd till andra människor.

Jordbegravning

•

Jordbegravning utförs utan att ytterligare åtgärder vidtas.

Kremation

•

Kremering utförs där det finns sådana anläggningar.

Möte med
anhöriga/besökare
på kyrkogården

•
•
•

Håll avstånd till andra människor.
Undvik att handhälsa.
Tvätta händerna med tvål och vatten. Finns inte tvål och
vatten – använd handsprit.

Information på
kyrkogården

•

Förmedla information om allmänna råd för att minska
smittspridning – t.ex. med hjälp av gatupratare. Se

•
•

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/u/undvik-att-bli-smittad-ochatt-smitta-andra-affisch-a4/
Sammankomster

•
•
•

Städning och
hygien

•

Se till att lokalen är tillräckligt stor för att kunna sprida ut
besökare/deltagare så att de sitter med minst 1,5 meters
avstånd.
Förmedla information om allmänna råd för att minska
smittspridning – t.ex. med hjälp av gatupratare.
Följ lokala och av myndigheter fattade beslut om max.
antal besökare vid sammankomster.
Se över städning i lokalerna. Tänk särskilt på platser där
människor sätter sina händer såsom handtag,
vattenkranar, karmar.

