Oversigt over anbefalinger for brug af værnemidler: Hvilken type og hvornår?

jf. Bekendtgørelse nr. 1533 af 28. oktober 2020 om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af
socialområdet i forbindelse med håndtering af COVID-19.
Lokalitet

Handsker

Langærmet
engangsovertrækskittel

Kirurgisk
maske type I

Kirurgisk
maske type II

Kirurgisk
maske type
IIR

Øjenbeskyttel
se

FFP2/FFP3
(åndedrætsværn)

Sundhedssektoren ved
mistænkt
eller
verificeret
COVID-19

Ja – hvis
nærmere end
1-2 m.

Ja – hvis
nærmere

Anvendes ikke
af sundhedspersonale.

Ja.

Ja – hvis
udsættelse for
kraftigt sprøjt.

Ja – hvis
nærmere end
1-2 m.

Ja – hvis
aerosolgenererende
procedurer
(højrisiko)

Sundhedssektoren
uden
mistanke
om COVID19

Afhænger af
opgaven.

Afhænger af
opgaven.

Anvendes ikke
af sundhedspersonale.

Ja - medmindre
man befinder
sig i et aflukket
rum (fx
personalerum),
hvor
offentligheden
ikke har
adgang.

Ja – hvis
arbejde i fx
operationsfelt.

Kun hvis man
er i risiko for at
blive udsat for
fx hoste/nys
(eller anden
type sprøjt).

Nej.

end 1-2 m.

Der kan i nogle
tilfælde
anvendes
plastforklæde.

(Se også
ovenfor).

Halv-visir
som
dækker
næse og
mund
Nej.

Kommentar

Nej.

Heldækkende visir
kan i nogle
tilfælde anvendes
uden brug af
maske fx ved
behov for
mundaflæsning
(efter lokale
retningslinjer).

Anvendes ved
aerosolgenererende
procedurer i
forbindelse med
særlige mikroorganismer.

Hvis der anvendes
visir skal det være
et heldækkende
visir og anvendes
sammen med
kirurgisk maske

*Sundhedsprofessionelles brug af værnemidler er primært styret af generelle og supplerende retningslinjer for at forhindre smittesmittespredning (se NIR Generelle og NIR
Supplerende). Mht. brug af ansigtsværnemidler for sundhedsprofessionelle omfatter det følgende kategorier: Kirurgisk maske (type II/IIR), åndedrætsværn (FFP2/FFP3) samt
ansigtsvisir (heldækkende, dvs. fra øre til øre og fra pande til hage). Den specifikke brug er angivet i de forskellige instrukser og retningslinjer – både lokalt og nationalt.
Stofmundbind og halv-visirer er ikke omfattet af ovenstående.
I nuværende situation, hvor der er indført midlertidigt lovkrav om brug af ansigtsværnemidler i det offentlige rum – også på sundhedsinstitutioner – anbefales det, at brug af maske og
visir er i overensstemmelse med tabellen ovenfor. Dvs. ønsker sundhedsprofessionelt personale at anvende et visir på sundhedsarbejdspladsen – da anvendes et heldækkende
ansigtsvisir. Dette kan så suppleres med brug af maske i situationer, hvor dette kræves ifølge retningslinjer. Der gøres opmærksom på, at visir skal rengøres/desinficeres såfremt
visir er synligt forurenet eller har været berørt.
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