Vårt arbete för att minska
smittspridningen av covid-19
Senast uppdatering: 2020-01-01

Syftet med detta dokument är att informera våra elever om de
åtgärder vi vidtar för att begränsa smittspridningen av
coronaviruset.
Du som elev ska känna dig trygg med att vi gör vårt yttersta
för att minimera och begränsa smittspridningen i våra lokaler.
Detta gör vi genom olika åtgärder med utgångspunkt i
Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och
rekommendationer.
För att vi ska lyckas med detta förutsätter vi att alla, personal
likaså elever följer och respekterar innehållet i detta
dokument.

Tack för att du tar ditt samhällsansvar!
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Stanna hemma vid symptom
Alla elever och personal uppmanas att stanna hemma vid förkylningssymptom. Med
förkylningssymtom menas följande:
Du kan ha ett eller flera av följande symtom:
• hosta
• feber
• andningsbesvär
• snuva
• nästäppa
• halsont
• huvudvärk
• illamående
• värk i muskler och leder
(Folkhälsomyndigheten, 2020)

Åtgärder
Lokaler och lärplattform
-

Information kring hur man skyddar sig på olika språk finns tillgängligt i våra lokaler, lärplattform och på sociala medier

-

Handdesinfektionsspray tillgängligt i hela skolan

-

Färre bord och stolar i syfte att säkerställa att avståndet mellan elever och personal hålls

Introduktion och undervisning
-

Registreringar, uppstarter och kursintroduktioner sker via digitala verktyg

-

All klassrumsundervisning och handledning övergår till fjärr- och/eller distansundervisning

-

Muntliga redovisningar sker digitalt via videosamtal

-

I många kurser sker avsnitt- och slutprov digitalt – fråga din lärare vad som gäller i din kurs

Lektion, handledning och provskrivning
-

Alla datorer och bänkar ska spritas före och efter användning

-

Skyddshandskar (och munskydd vid behov) används av personalen vid utdelning av
undervisningsmaterial och prov.

-

Vid provskrivning
o

sitter eleverna med avstånd till varandra

o

vädras klassrummen regelbundet

o

kan personalen uppmana eleven att lämna skrivsalen ifall eleven uppvisar några
förkylningssymptom

Detta gäller elever och personal
-

Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma och om det är möjligt i den region du bor i
ska du testa dig för covid-19 (mer info se www.1177.se)

-

Om du träffat någon som har covid-19 och du inte har symptom ska du undvika nära
kontakt med andra människor
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-

Om du träffat någon som har covid-19 och du har symptom ska du isolera dig och om
inte symptomen går över på ett dygn ska du, om det är möjligt i din region, testa dig för
covid-19 (mer info se www.1177.se)

-

Om du bor med någon som är sjuk i misstänkt covid-19 ska du undvika onödig kontakt
med andra människor, du ska även vara extra uppmärksam på om du själv får några
symptom under hela inkubationstiden (2-14 dagar)

-

Om du bor med någon som är sjuk i konstaterad covid-19 kommer du att bli kontaktad
av vården för att få förhållningsregler

-

Om du fått förhållningsregler ska du stanna hemma i 7 dagar och agera utifrån att du
har testats positivt för covid-19. Om du får symptom ska du om möjligt i din region testa dig
för covid-19

Mer info hittar du här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
För svar på allmänna frågor vänligen se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Detta gäller vår personal
-

All personal uppmanas att arbeta hemifrån med fjärrundervisning

-

Personal med symptom, även lindriga ska stanna hemma

-

Personalmöten, APT och andra typer av sammankomster hålls på distans via digitala
verktyg.

Några frågor och svar gällande skriftliga
slutexaminationer på plats
Fråga: Avslutas alla kurser med skriftliga slutexaminationer?
Nej! Det beror på ämne, kurs men även vilken kommun du tillhör. I många kurser används ett
digitalt prov som följs av ett videosamtal. I andra kurser genomförs endast videosamtal men som är
mer omfattande och tar längre tid. Skriftliga examinationer på plats är vanliga inom exempelvis
matematikkurser.
Fråga: Jag är orolig för att bli smittad, måste jag genomföra skriftliga prov på plats?
Prata med din lärare och fråga om våra rutiner samt hur vi kan göra ytterligare anpassningar i våra
provrutiner för att du ska känna dig tryggare.

Fråga: Jag har symptom och kan därför inte komma in och genomföra provet på plats. Vad
händer då?
Vid symptom eller bekräftat smitta kan du boka en ny tid för att genomföra provet när du blivit
symptomfri. Dock måste detta ske inom eller några dagar efter kurstiden. För säkerhets skull kan
du boka/genomföra ditt prov i god tid innan kurstidens slut just för att kunna ha marginal i fall du får
symptom eller blir smittad av coronaviruset.

Fråga: Jag har symptom men jag har testat mig negativt, kan jag ändå komma in och
genomföra ett skriftligt prov på plats?
Nej, så länge du har symptom får du tyvärr inte komma in. Anledningen är att det inte finns några
garantier på att du inte blivit smittat direkt efter testet.
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Fråga: Vad händer om jag ändå missar att genomföra den skriftliga slutexaminationen?
Om du missar att genomföra det skriftliga provet kan betygsunderlagen bli otillräckliga för att få ett
godkänt betyg. Därför gäller det att du har genomfört alla aktiviteter och uppgifter i kursen för att
minimera risken att få ett F i kursen.

Länkar
www.folkhalsomyndigheten.se
www.1177.se
www.msb.se
www.krisinformation.se/corona
www.skolverket.se
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