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Smittspårning under storhelgerna
Det är många frågetecken om hur provtagning och smittspårning ska ske under storhelgerna.
Kommunens egentester för personal ligger nere under alla röda dagar. Vårdcentralen har som
uppdrag att ej ha mer än 2 dagars uppehåll med sin PCR-provtagning, men kommunens personal som
har möjlighet till Egentest ingår ju inte i Vårdcentralernas uppdrag. Således frågetecken på hur
personal ska provta.
Vidare frågetecken på hur smittspårning och kontakt mellan boenden och vårdcentraler ska gå till
under julhelgerna. Det är viktigt att vi säkerställer rutiner kring detta och att vi har klara
kontaktvägar.
Också oklarheter kring provtagning av boende och HSV-patienter under de röda dagarna.
Vi kommer fram till att det är väldigt många frågor, men det är få svar som kan ges idag. Till nästa
möte får alla som uppdrag att skriva ner sina frågor som berör provtagning och smittspårning under
de röda dagarna senast fredag (4/12) och skicka dessa till Catharina, som sammanställer frågorna
och skickar ut måndag 7/1, så att vi har frågorna klara för oss innan mötet.

Daniel Pus: Jonsered är numera smittfritt! 😊

David Gembäck: Ganska lugnt på SU just nu mot det har varit tidigare. Platå? Rätt gott om platser.
Även lediga platser på IVA. Dock oro vad som komma skall. Vad får det för konsekvenser av Black
Friday och julshopping? Det finns även en spridning av Covid i MÖT på Östra. 6 i personalen är borta i
nuläget. Det är således färre team som rullar just nu. (Personalen bär nu munskydd i MÖT även i
bilen för att inte smitta varandra)
Hur går tankar kring att motverka smitta mellanpersonalen? Vårdhygien säger att det är viktigast
med att hålla avstånd och att hålla god handhygien. Visir bör användas i första hand före munskydd.
/Anna Rindeskär var sekreterare

