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Information med anledning av Coronavirus 
covid-19 
 
 
Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning vill informera er som verksamhetsutövare om 
Socialstyrelsens rekommendationer gällande Coronaviruset covid-19 när det gäller 
yrkesmässiga hygieniska behandlingar.  
 
Information från Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen har i mars 2020 publicerat information som riktar sig till yrkesmässiga 
hygieniska verksamheter. I skrivande stund har inte Folkhälsomyndigheten bedömt det 
som nödvändigt att stänga ner yrkesmässiga hygieniska behandlingar men detta kan 
eventuellt ändras framöver. Läget förändras kontinuerligt och det är därför viktigt att ni 
som verksamhetsutövare håller er uppdaterade om vad som gäller för er verksamhet. I 
korthet menar man i dagsläget att yrkesmässiga hygieniska behandlingar kan hållas öppet. 
Dock kan verksamheterna behöva anpassas för att minimera risken för smittspridning. 

 

Frågor och svar som inkommit med anledning av coronavirus covid-19  
 
Finns det särskilda riktlinjer för yrkesmässig hygienisk verksamhet under 
rådande pandemi?  
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet 
gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga och extra viktiga att 
följa nu.  
Hållpunkter att tänka på: 
- Hålla sig uppdaterad och följa den information som Folkhälsomyndigheten ger.  
- Inte behandla kunder som känner sig sjuka eller har symptom som tyder på covid-19-
infektion. 
- Inte utföra behandlingar om man känner sig sjuk eller har symptom som tyder på covid-
19-infektion. 
- Undvika att hälsa på kunder genom att ta i hand.  
- Se till att även kunder tvättar sina händer innan behandling.  
- Om en behandling ska utföras i eller i området kring ansiktet bör även ansiktet tvättas 
innan behandling. 
 
Är det ett krav att alla verksamheter ska ha tillgång till handsprit? 
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör händerna rengöras och desinfekteras innan man 
genomför behandling som penetrerar hud eller slemhinna. Som desinfektionsmedel 
rekommenderas handsprit därför att det är mildare mot huden. Vid brist på tillgång till 
handsprit kan även andra desinfektionsmedel användas, exempelvis sårtvätt. För kunder 
och allmänhet rekommenderar Folkhälsomyndigheten handtvätt med tvål och vatten, för 
att minska smittspridningen. Om möjlighet till handtvätt är begränsad kan handsprit vara 
ett alternativ.  
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Behöver man använda munskydd när man arbetar med yrkesmässig hygienisk 
verksamhet?  
Munskydd skyddar inte den som är frisk från covid-19. I vissa dammande verksamheter, 
t.ex. nagelsalonger kan munskydd användas som skydd för personalen, dessa skyddar 
dock inte mot virus. Munskydd ska inte blandas ihop med andningsskydd, vilket används 
i vården av personal som riskerar att smittas av allvarliga sjukdomar. Som nämnts ovan 
gäller att både verksamhetsutövare och kunder ska stanna hemma om man känner sig 
sjuk med förkylningssymptom. 
 
Informationsmaterial 

Socialstyrelsens information om yrkesmässig hygienisk verksamhet 
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/halsoskydd/yrkesmassig-hygienisk-
verksamhet/ 

 

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/  

Handhygienaffisch på svenska 

Handhygienaffisch på olika språk 

Informationsblad om covid-19 

1177 vårdguiden Region Stockholm 

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-
corona/corona-in-other-languages/ 

 

Arbetsmiljöverket 
För smittrisker i arbetsmiljön hänvisar vi till Arbetsmiljöverket:  
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-
risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/ 
  
Solna stads vägledande information för din verksamhet 
https://www.solna.se/naringsliv/tillstand-regler-och-tillsyn/yrkesmassig-hygienisk-
verksamhet---anmalan-tillsyn-och-egenkontroll 
 
 
Vid vidare frågor och information kontakta Solna stads Kontaktcenter på telefonnummer 
08-746 10 00.  

 
Hälsningar 
 
Enheten för hälsoskyddstillsyn 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Solna stad 
 
 


