Skyddsutrustning.
Det finns en akut brist av skyddsutrustning hela vägen från det globala- till
det lokala planet. Arbetet med att samordna de resurser som finns, samt
skapa nya, pågår på alla nivåer. Socialstyrelsen har sedan en tid inventerat
behoven hos de olika regionerna. Nu pågår arbetet med att fånga upp
behoven i kommunerna.
Exakt hur fördelning kommer ske framöver vet vi inte just nu men arbetet
med att skapa så goda förutsättningar som möjligt måste fortgå.

DU SOM KAN HJÄLPA TILL:

Har du eller ditt företag möjlighet att på något sätt stödja i arbetet med att
ta fram skyddsutrustning så tar vi tacksamt emot förslag. Nedan har vi
försökt sammanställa lite bakgrund.
Det vi vill ha uppgifter om är följande:
• Vad kan ert företag hjälpa till med.
• Vilka volymer är möjliga?
• Hur snabbt kan ni komma igång och vilken uthållighet finns?
• Vilka kontaktvägar kan vi förmedla?
LÄNSSTYRELSEN ROLL

I den svenska krishantering har länsstyrelsen en samordnande roll på det
regionala planet. Det rör sig bland annat om samordning och stödjande i att
fördela länets samlade resurser samt fungera som kontakt mot de nationella
myndigheterna och regeringen.
Länsstyrelsen har inga möjligheter att själva lägga några beställningar utan
kan endast förmedla kontakter samt försöka få allt att flyta så smidigt som
möjligt.
Varje kommun och region måste själva göra en bedömning om vad de
behöver och göra egna beställningar.
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CE MÄRKNING.

Den 25 mars gick arbetsmiljöverket ut med att en arbetsgivare som använde
icke CE-märkt skyddsutrustning inte kommer få någon sanktionsavgift.1
Skyddsutrustningen skall vara säker och ge ett ändamålsenligt skydd.
Arbetsgivaren har som ansvar för vilken utrustning man använder och att
den inte ger en falsk trygghet. Därmed måste varje arbetsgivare själva ta
ställning till sina egna inköp.
Hur kommande styrningar med att fördela våra gemensamma resurser
osäkra men kommer säkerligen att ändras utefter hur situationen förändras.

VISIR

•
•
•

Skall täcka hela ansiktet, några cm nedanför hakan. Ögon, näsa och
mun skall vara helt skyddade från stänk.
Kunna torkas av med alkoholbaserat desinfektionsmedel.
Ska kasseras när sikten inte är klar eller när eventuella
skumgummidetaljer blivit förorenade.

SKYDDSROCK

•
•

Lång ärm och vätskeavvisande.
Skall täcka arbetskläder samt kunna tas av på ett säkert sätt.
o Tillräckligt långa.
o Ärmarna bör ha ”tumgrepp” så de kan fixeras in under
skyddshandskar.
o Hela på framsidan med öppning vid ryggen.
o Kunna dras av, vrängas ut och in, framåt samtidigt med att
man tar av skyddshandskar. Fästet i ryggen måste kunna
dras sänder lätt. Inget skall behöva dras över huvudet.

SKYDDSFÖRKLÄDE.

•
•
•

Alternativ till skyddsrock.
Skall täcka arbetskläderna samt kunna tas av på ett säkert sätt.
Skall kunna dras av framåt utan att behöva röra ryggsidan eller dra
något över huvudet.

SKYDDSHANDSKAR

•

1

Se §14 i AFS 2018:4

https://www.av.se/nyheter/2020/inga-sanktionsavgifter-pa-grund-av-skyddsutrustning/
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DESINFEKTIONSMEDEL

•
•

Styrs av rekommendationer från Kemikalieinspektionen.
För mer information se
https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanligatyper-av-biocidprodukter/vanliga-fragor-om-desinfektionsmedeloch-coronavirus

FRÅGOR

Eventuella frågor skickas till Patrik Westerlund,
l9.jonkoping@lansstyrelsen.se (OBS första är ett ”litet L”).
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Stöd med tillverkning av
skyddsutrustning
KONTAKTUPPGIFTER

Företagsnamn
Kontaktperson

Telefon
Mobil

Besöksadress

Mail

Kort om
företaget

MÖJLIGHETER ATT HJÄLPA TILL MED

Produkt/tjänst

Volymer
Möjlig
uppstartstid

Uthållighet

Skickas till Länsstyrelsen via mail till l3@lansstyrelsen.se (OBS första är ett
”litet L”).
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