
SVD mars 2020 / LSH-2966 

SJÚKLINGUR Í SÓTTKVÍ VEGNA COVID-19        
Sjúklingur er án öndunarfæraeinkenna  

FARIÐ ÚR HLÍFÐARBÚNAÐI  í fordyri 

 

     Farið úr hönskum 
     a) Takið í hanskann, við úlnlið, með gagnstæðri hendi og 
          dragið af hendinni þannig að hann snúist við. 
     b) Haldið á hanskanum í hanskaklæddu hendinni. 
     c) Smeygið fingri hanskalausu handarinnar undir  
          hanskann (við úlnlið) á hinni hendinni og dragið  
          hanskann af hendinni þannig að hann snúist við og  
          myndi poka fyrir hinn hanskann. 
     d) Hendið hönskum.   
     e) Spri�ð hendur
   

 

 

Takið niður andlitshlíf/hlífðargleraugu 
Sner�ð einungis arma eða bönd, ytra byrði er mengað. 
Spri�ð hendur.

 

      Farið úr hlífðarsloppi 
      a) Losið fes�ngar að a�an 
      b) Dragið sloppinn niður frá hálsi og öxlum án þess að  
           snerta ytra byrðið.  
      c) Rúllið sloppnum saman þannig að innra byrði snúi út. 
      d) Spri�ð hendur
 

 

  Takið niður skurðstofugrímu 
  Framhliðin er menguð. Sner�ð einungis teygjur eða bönd 

þegar gríma er �arlægð. Ef gríma er með böndum er 
neðra band losað fyrst og síðan efra og grímu er hent.
Ef �nagnagríma: Tekið í neðri teygju að a�an og henni  
ly� yfir höfuð og síðan í efri teygju og henni ly� yfir höfuð 
og grímu hent.

  
  

Spri�ð hendur
 

 

SVD nóvember 2020 /  LSH-2966

COVID-19 / SÓTTKVÍ

FARIÐ ÚR HLÍFÐARBÚNAÐI
FORDYRI TIL STAÐAR

Sjúklingur er í sóttkví og er ekki með einkenni um COVID -19

     Farið úr hönskum
     a) Takið í hanskann, við úlnlið, með gagnstæðri hendi  
   og dragið af hendinni þannig að hann snúist við.
     b) Haldið á hanskanum í hanskaklæddu hendinni.
     c) Smeygið fingri hanskalausu handarinnar undir 
          hanskann (við úlnlið) á hinni hendinni og dragið 
          hanskann af hendinni þannig að hann snúist við 
          og myndi poka fyrir hinn hanskann.
     d) Hendið hönskum.  
     e) Sprittið hendur.

Takið niður skurðstofugrímu
Framhliðin er menguð. Snertið einungis teygjur eða bönd 
þegar gríma er fjarlægð. Ef gríma er með böndum er 
neðra band losað fyrst og síðan efra og grímu er hent.
Ef fínagnagríma: Tekið í neðri teygju að aftan og henni lyft 
yfir höfuð og síðan í eftir teygju og henni lyft yfir höfuð. 
Haldið í efri teygjuna með annarri hendi og hendið.  
Sprittið hendur.

Takið niður andlitshlíf/hlífðargleraugu
Snertið einungis arma eða bönd, ytra byrði er mengað. 
Sprittið hendur.

      Farið úr hlífðarsloppi
      a) Losið festingar að aftan 
      b) Dragið sloppinn niður frá hálsi og öxlum án þess að 
           snerta ytra byrðið. 
      c) Rúllið sloppnum saman þannig að innra byrði snúi út.
      d) Sprittið hendur.


