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Påklädning av skyddsutrustning vid misstänkt eller 
bekräftat coronavirus covid-19. 
På ”vård”-rummet eller i nära anslutning: 

1. Desinficera händerna  

2. Sätt på plastförkläde med kort ärm. Vid risk för förorening med stor 
mängd kroppsvätskor, använd plastförkläde med lång ärm. 

3. Sätt på visir eller skyddsglasögon. Vid risk för direkt stänk av 
kroppsvätska i ansiktet ska visiret kompletteras med munskydd. 

4. Desinficera händerna, på nytt. 

5. Sätt på handskar   
 
 
 



    
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

 

 Avklädning av skyddsutrustning vid misstänkt eller 
bekräftat coronavirus covid-19. 

 På ”vård”-rummet:  
1. Ta av handskar  

2. Desinficera händerna  

3. Ta av plastförklädet så att det hamnar ut och in  

4. Desinficera händerna  

5. Avlägsna visir om det används eller ta av skyddsglasögon  

6. Desinficera händerna  

7. Ta av munskydd om det används  

8. Desinficera händerna  
 

Avfall: Släng avfallet i soppåse på rummet. Förslut den när den är full. Kastas som vanliga sopor. 

Smutstvätt: Hanteras iklädd handskar och plastförkläde. Vid kraftigt nedsmutsad tvätt används 

förkläde med lång ärm. 
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