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Det nya coronaviruset smittar i huvudsak via droppsmitta när en smittad person hostar el-
ler nyser. Viruset kan också spridas vid kontakt mellan personer, alltså via kontaktsmitta. 
Coronaviruset klarar sig inte i luften eller på ytor i flera dagar, särskilt inte vid varierande 
temperaturer. Det finns inga uppgifter om att viruset skulle smitta via föremål.  
 
Risken för smitta minskar på samma sätt som i fråga om andra luftvägsinfektioner: genom 
att iaktta omsorgsfull hand- och hosthygien. De anställda inom vård- och omsorgs-
branschen ska dessutom använda personlig skyddsutrustning utifrån en uppgiftsbaserad 
riskbedömning.  
 
Arbetsgivaren svarar för att arbetstagarna skyddas. Det har getts flera anvisningar om an-
vändningen av skyddsutrustning (se länkarna nedan). 
 
Sjukvårdsdistrikten, kommunerna och den privata sektorn ska ha egna säkerhetsupplag i 
enlighet med lagstiftningen och sina beredskapsplaner. Användningen av statens säker-
hetslager som förvaltas av Försörjningsberedskapscentralen baserar sig på en behovspröv-
ning som social- och hälsovårdsministeriet (SHM) gör utifrån en lägesbild från de fem sjuk-
vårdsdistrikten. Materialet i statens säkerhetslager kan tas i bruk först då det egna förrådet 
inte kan ersättas på något annat sätt.  
 
När det gäller vård- och omsorgsuppgifter inom hälso- och sjukvården (till exempel 
prehospital akutsjukvård, sjukhus, hälsocentraler, verksamhetsenheter för långtidsvård och 
omsorg, hemsjukvård) bör de anställda använda ett kirurgiskt mun- och nässkydd och 
skyddshandskar när de vårdar patienter som insjuknat i en luftvägsinfektion. När andra pa-
tienter eller klienter vårdas räcker det med att iaktta god handhygien. Laboratorierna har 
egna anvisningar om tagning av prover på patienter som misstänks ha coronavirussmitta.  
 
Enligt tillgänglig information är risken för droppsmitta (luftburen smitta) möjlig för den 
personal inom hälso- och sjukvården som deltar i åtgärder där aerosoler bildas (sugning av 
slem ur luftvägarna, nebulisatorbehandling, bronkoskopi, intubering, återupplivning). 
Dessa åtgärder utförs mest inom intensivvården, men också t.ex. vid akutmottagningar och 
bäddavdelningarna för lungsjukdomar. När dessa åtgärder utförs ska personalen använda 
andningsskydd i stället för ett kirurgiskt mun- och nässkydd. Därför ska FFP2/FFP3 and-
ningsskydd samt ögonskydd/visirer i första hand reserveras för anställda som utför dessa 
åtgärder vid behandlingen av patienter med covid-19-infektion.  
 
Med avvikelse från denna anvisning har arbetsgivaren möjlighet att utifrån en uppgiftsba-
serad riskbedömning förse personalen även med annan skyddsutrustning. Användningen 
av olika slags rengöringsmetoder ska utredas med tanke på möjligheterna att återanvända 
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skyddsutrustningen. Arbetsgivaren ska instruera symtomfria arbetstagare att undvika onö-
dig överanvändning av skyddsutrustning för att säkerställa att utrustningen räcker till.  
 
 
Källor: 
 
Institutet för hälsa och välfärd: Åtgärder för att hindra coronavirussmitta: 
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/an-
visningar-for-atgarder-vid-fall-av-coronavirus-covid-19 
 
Institutet för hälsa och välfärd: Åtgärder för att hindra coronavirussmitta/långvarig vård (på 
finska): 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheut-
tajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-ho-
ivan-toimintayksikoissa 

 
Institutet för hälsa och välfärd: Åtgärder för att hindra coronavirussmitta/hemsjukvård (på 
finska): 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheut-
tajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-kotisairaanhoidossa 
 
Arbetshälsoinstitutet: Coronavirusanvisningar för arbetstagare:  
https://www.ttl.fi/sv/anvisningar-till-arbetstagare-for-att-forebygga-att-bli-smittad-av-det-
nya-coronaviruset/ 
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-suu-ja-nenasuojus 
 
Nationell beredskapsplan för en influensapandemi (SHM 2012:9, referat på svenska):  
https://www.julkari.fi/handle/10024/90763 
 
Rapport av arbetsgruppen för att utreda behovet av materiell pandemiberedskap (SHM 
2013:38, referat på svenska): 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/69948 
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