Hei!
Det er viktig at alle ansatte føler seg trygg på smittevern. Det er derfor satt opp fire kurs i KS Læring
som nå blir obligatoriske. Kursene er korte – det tar ca en time å gjennomføre alle. De er lagt inn i
Osterøy sin katalog, og er lett å finne når du har registrert egen arbeidsplass. Oppskriften til
pålogging og registrering ble sendt ut på mail til alle i går, ta kontakt med en av fagkoordinatorene
eller Monica på kontoret dersom om du har spørsmål i fht dette.
Noen av kursene bygger på hverandre, de bør derfor tas i følgende rekkefølge:
• Håndhygiene (ca 20 min)
• Basale smittevernrutiner (ca 15 min)
• Smitteisolering (ca 20 min)
• Bruk av smittevernutstyr – video (6 min)

MERK: I videoen vises det gjenbruk av smittefrakk i rom som har sluse (rent område). Da vi
ikke har sluse her, skal smittefrakk henges opp med utsiden ut!
Pass på at kurset blir synlig «utført» i din egen kursoversikt. Det legges også ut en liste på hver
gruppe. Før på dato og signèr på denne når kurs er utført. Sykepleier i gruppen får et ekstra ansvar
med å passe på at alle har utført kursene.
FRIST: snarest – og innen 5. april. For dere som ikke er på arbeid før dette; Kursene kan også tas
hjemmefra.
Praktisk øving: Vi har dessverre ikke nok smittevernutstyr til at dere kan øve med dette. Bruk evt blå
stellefrakk og «lat» som om dere tar på av og på annet utstyr med håndhygiene mellom – slik som
prosedyren tilsier 😊
Det er også skrevet ut et hefte som ligger i «korona-mappen» på gruppen. Slå opp i dette ved av-ogpåkledning!
Ta kontakt med:
Grethe (fagkoordinator 1. etg) tlf 56 19 25 87
Kristine (fagkoordinator 2. etg) tlf 56 19 25 54
Monica (kontor) tlf 56 19 25 00 dersom det er spørsmål eller behov for hjelp 😊
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