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Hej, 
 

Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 får du den här 

informationen från Skellefteå kommuns hemtjänst. 

Det här gör hemtjänsten 

• I varje möte följer vi basala hygienrutiner. 

• Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra smittspridning. 

• Vi jobbar inte när vi är sjuka. 

• Vi är hemma två symptomfria dagar efter sjukdom. 

Det här kan du som har hemtjänst göra 

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. 

• Hosta och nys i armvecket. 

• Försök undvika att röra ögon, näsa och mun. 

• Ät bra! De som levererar din mat har samma hygienrutiner som hemtjänsten. 

• Förbered dig på att du kan få vissa insatser utförda via digital teknik. 

 

Om du blir sjuk – gör så här 

Om du känner dig sjuk bör du stanna inne tills du varit symtomfri i två dagar. Covid-19 

har symptom som: hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk 

och/eller feber. Meddela hemtjänsten att du är sjuk så hittar vi tillsammans en lösning 

så att du får den hjälp du behöver. Om du får insatser från hemsjukvården så kontaktar 

hemtjänstpersonalen ansvarig sjuksköterska. 

Behöver du få sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177. Vid svåra symtom ring 112. 

Det här kan du som anhörig göra 

• Undvik att fysiskt besöka din anhöriga så långt det är möjligt. 

• Håll kontakten via telefonsamtal eller digitala videotjänster. 

• Var beredd på att hjälpa hemtjänsten och anhörig om läget blir ansträngt. 

• Kontakta kommunens kundtjänst om du vill ha fler tips på hur du kan bidra,  

0910-73 50 00, tryck 1. 

 

Hjälp hemtjänsten 

Om läget blir riktigt ansträngt kan hemtjänsten behöva hjälp av anhöriga. Det kan 

handla om att sova över eller hjälpa till med praktiska saker som att åka till affären. 

Kommer vi i ett sådant läge hör vi av oss till dig. 

  

     VÄND FÖR MER INFORMATION 
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Så här arbetar hemtjänsten för att hindra smittspridning 
Skellefteå kommuns hemtjänst är van att hantera smitta och infektioner. Dagligen möter 

vi både äldre och personer med sjukdomar som är särskilt utsatta när smittor sprids. All 

personal arbetar ständigt med att hindra smittspridning och vi har upparbetade rutiner 

för detta.  

Så här arbetar hemtjänsten vid hög belastning 
Belastningen på hemtjänsten kan komma att bli väldigt hög under en tid. Det kan hända 

att vi behöver pausa insatser för en period. Då kommer hemtjänst att prioritera det allra 

viktigaste. Med det menas mat, mediciner och personlig hygien. Det innebär också att 

besök kan ersättas av telefonsamtal eller tekniska lösningar. Hemtjänsten gör 

individuella bedömningar och kontaktar dig så du vet vilka insatser du får och vad som 

behöver ställas in.  

 

 

Frågor och svar om hemtjänst på webben 
På skelleftea.se/coronavirus hittar du information om hur kommunen arbetar för att 

hantera spridning och konsekvenser av Coronaviruset och sjukdomen covid-19. 

 

Från sidan För invånare hittar du en sida med frågor och svar för dig som får Hemtjänst: 

skelleftea.se/coronavirus/for-invanare/hemtjanst. 

Med QR-koden kommer du direkt till Hemtjänstsidan: 

 


