Opdatering af værnemidler - Brug af værnemidler til hjælpere
Kære BPA bruger
Her får du opdatering nummer 2 til beredskabet for Covid19.
Sendt til alle BPA brugere i Aarhus Kommune og i kopi til BPA virksomheder.
Hvis du selv bliver syg
Du kan få særlige værnemidler fra kommunen, hvis du selv får symptomer på Covid19, og lægen
henviser dig til at blive hjemme.
Hvis det bliver aktuelt for dig, så må du ringe til Marianne Svenstrup, Sundhedsfaglig Koordinator
på telefon 41858937.
Marianne vil vejlede dig om mulighed for afhentning af pakke med værnemidler. En pakke
indeholder 3 beskyttelsesbriller, 15 kirurgiske masker og 10 langærmede forklæder.
Du skal selv arrangere afhentning ved din hjælper eller anden person.
Vær opmærksom på, at respiratorbrugere som hidtil skal have værnemidler fra regionen.
Du vil nedenfor kunne læse vejledning om den konkrete brug af værnemidler.
Vi håber, at du sammen med dine hjælpere kommer godt igennem denne svære tid.
Med venlig hilsen
Rådgivning og Visitation Voksne

Medarbejderes brug af værnemidler i forbindelse med COVID-19
Hvis borger har symptomer på - eller påvist COVID-19
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Alternativt og som et godt forslag til at forebygge smitte kan
borgeren selv bruge mundbind (hvis det er muligt)
*Hvis man kun har engangsplastforklæder med korte ærmer, kan disse anvendes i stedet for sammen
med handsker, og der udføres omhyggelig rengøring af arme og hænder før og efter samt afspritning,
hvis muligt.
Denne procedure er aftalt med Statens Serums Institut, overlæge Elsebeth Svenstrup Jensen, den 20.
marts 2020, og gælder indtil andet meldes ud..
Opbevaring af værnemidler
Tildæk med et rent klæde, så man undgår forurening.
Vejledninger
Vejledning om på- og aftagning af værnemidler fra MSO.
·
https://web.microsoftstream.com/video/6e142760-48e3-4c26-8ad4-db1bb6ff2d3b
Vejledning fra Statens Seruminstitut til bl.a. bosteder: https://hygiejne.ssi.dk//media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/covid19/anbefalinger-tilpersonale-bosteder-240320-ssi.pdf?la=da

