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

Hur agerar vi om elev och närstående varit i riskområde eller i närheten
av dessa?
•

•

•

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget
(2020-03-16) ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna
hemma från skolan.
Samma sak gäller för personal, oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som
har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men ska vara
mycket uppmärksam på begynnande symtom som allmän nedsatthet, hosta, halsont,
illamående, ledvärk, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska
eleven eller personalen vara hemma.
Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (t.ex. via
smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ
och därför fått instruktion om hemkarantän.

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 eller är sjuk och kan riskera att smitta andra,
ska stanna hemma från skolan och återkomma tidigast två dygn efter att man helt tillfrisknat.
Om en närstående till en elev är sjuk av coronavirus bör eleven stanna hemma för att minska
eventuell risk för smitta.
Enligt Skolverket har skolor och förskolor ett tydligt ansvar för att alla barn och elever ska
kunna känna sig trygga. De ska våga komma till skolan eller förskolan. Ingen ska behöva
känna oro eller riskera kränkande behandling på grund av andras oro.
Uppmana familjer att ta kontakt med rektor vid tveksamheter - innan eleven kommer till
skolan.
Tillämpa försiktighetsprincipen; hellre låta en elev vara hemma ett par veckor än sprida oro
bland elever och vårdnadshavare.

Vem gör vad?
•
•
•

Rektor tar emot information om elever som vistats i riskområden eller uppvisar symtom på
smitta. Detta sker via direktkontakt med vårdnadshavare eller via klassföreståndare.
Vid tveksamma fall beslutar rektor om en elev ska vara hemma eller komma till skolan.
Sammankallande för Krisgruppen kallar till 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 via
Folkhälsomyndigheten och övriga nyhetskanaler om händelseutvecklingen.

Från skolverkets hemsida:
”Enligt skollagen och andra skolförfattningar:
Det finns inga uttryckliga bestämmelser i skollagen om skolans och förskolans hantering av sjukdom,
smitta och smittspridning eller stängning av skolor och förskolor av arbetsmiljöskäl. Det regleras i
smittskyddslagen och i arbetsmiljölagen. Skollagen innehåller dock rättigheter för barn och elever
som aktualiseras i lägen med sjukdom och smittorisker. Det medför att det finns ett
handlingsutrymme för skolor och förskolor att på olika sätt hantera de situationer som kan
uppkomma i detta speciella läge. Det här handlingsutrymmet innebär att de ska kunna beakta den
situation som är aktuell på just deras skolor och förskolor, och därmed kunna tillgodose barn och
elevers behov.
Skolor och förskolor har ett tydligt ansvar för att alla barn och elever ska kunna känna sig trygga. De
ska våga komma till skolan eller förskolan. Ingen ska behöva känna oro eller riskera kränkande
behandling på grund av andras oro. Skolan och förskolan är skyldiga att vidta åtgärder för att så inte
sker. Det gäller alla barn och elever – sjuka, friska eller de som kan misstänkas bära på smitta eller
som har varit sjuka och tillfrisknat. Samtidigt har skolan ett ansvar för att ge eleverna den utbildning
de har rätt till och så långt som möjligt ge elever i olika situationer förutsättningar att nå
kunskapskraven”. (Skolverket)
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