
 

 

Handlingsplan angående Coronavirus (Covid -19) 
Uppdateringar görs löpande utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

 

Hur agerar vi om vi på skolan får kännedom om att en elev/personal är sjuk? 

● Vi säkerställer att personen befinner sig i karantän, dvs. på avskild plats utan risk att smitta 

andra. Vid behov, hjälpa personen att omgående ta sig hem.  

● Elev/personal som uppvisar sjukdomssymtom såsom allmän nedsatthet, hosta, halsont, 

illamående, ledvärk, andningssvårigheter eller feber, ska stanna hemma från skolan.  

● När en person i ett hushåll är sjuk i misstänkt eller konstaterad covid-19 ska denne isolera sig 

i hemmet, kontakta sjukvården samt följa de instruktioner som ges därifrån.  

● Den som har en konstaterad Covid-19-infektion ska stanna hemma i minst fem dagar efter 

insjuknandet, det vill säga från det att de första symtomen på sjukdom visade sig. De två sista 

dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd innan återvändande till skolan 

kan göras. Du kan betrakta dig som frisk och gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan 

verksamhet även om du har kvar vissa symtom som till exempel snuva, hosta, eller lukt- och 

smakbortfall. Rektor alternativt klassföreståndare ska kontaktas vid konstaterad Covid-19. 

Symtomfria personer som bor i samma hushåll som den med konstaterad Covid-19 behöver 

ej stanna hemma. Detta gäller under förutsättning om man är vaccinerad med tre doser eller 

haft konstaterad Corona under de senaste tre månaderna.  

● För den som har varit sjuk och genom test konstaterats ej ha Covid-19: stanna hemma så 

länge du är sjuk, du ska känna dig bättre och vara feberfri i två dagar innan du går tillbaka till 

skolan. Milda sjukdomssymtom såsom snuva, viss hosta kan få finnas vid återgång.  

Vem gör vad? 

● Rektor ska erhålla information om elever som fått konstaterad Covid-19. Detta sker via 

direktkontakt av vårdnadshavare eller via klassföreståndare. 

● Vid tveksamma fall ska du som vårdnadshavare kontakta din vårdinrättning för att få besked 

och riktlinjer runt ditt barns hälsa.  

● Vid behov sammankallas Krisgruppen för möte.   

Hur ser informationskanalerna ut? D.v.s. vem kommunicerar vad? 

● Rektor förmedlar löpande information via mail och hemsida.  

● Både vårdnadshavare, elever och skolpersonal behöver hålla sig uppdaterade genom 

Folkhälsomyndigheten och övriga nyhetskanaler om händelseutvecklingen. 

 

Skolledningen på Hällebergsskolan 2022-01-20 


	Handlingsplan angående Coronavirus (Covid -19)

