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PATIENTSÄKERHET
SMITTSKYDDSENHETEN

Checklista för åtgärder då Covid-19
konstateras bland elever eller personal
i skolverksamhet
o

Smittskyddet ska alltid kontaktas
Via mejl till Annika Ersson, Micael Widerström och Terese Östman
(annika.ersson@regionjh.se, micael.widerstrom@regionjh.se,
terese.ostman@regionjh.se). Skicka ett mejl till alla tre med era
kontaktuppgifter så kommer någon från smittskydd att ta kontakt med er så
snart det är möjligt.

o

Ta reda på om personen har varit på skolan under smittsam fas
En person bedöms vara smittsam från 24 timmar innan symtomdebut. Om
personen inte har några symtom bedöms personen vara smittsam från 24
timmar före ett positivt Covid-19 test. Även lindriga symtom så som till
exempel kli i halsen, värk i kroppen, huvudvärk räknas som symtom.

o

Informera de som kan ha utsatts för smitta
Informera alla elever (samt vårdnadshavare) och personal på skolan att det
finns smitta i skolan och att alla ska vara extra uppmärksamma på symtom
de nästkommande 14 dagarna. Informera även eleverna om att de inte ska
vara hemma hos varandra och umgås på fritiden. Om det är en stor skola
ska elever och personal på den del av skolan där en smittsam person
befunnit sig informeras. Om symtom tillkommer ska personen gå hem från
skolan/stanna hemma och boka tid för provtagning.

o

Provtagning
När provtagning av symtomfria individer bedöms indicerat kommer det som
tidigast att utföras dag 3 efter exponering för smitta. Personer med tillkomst
av symtom ska däremot alltid provtas direkt. Det är därför inte aktuellt att
skicka hem alla elever från en klass där det finns påvisad smitta. Diskutera
med smittskyddet angående provtagning, vilka som eventuellt ska provtas
och när det ska ske.

o

Minska risken för fortsatt smittspridning
Se till att fortsatt ha bra rutiner för att minska risken för fortsatt
smittspridning. Fysisk distansering är viktigt, kom ihåg att även hålla distans
i lunchmatsal och fikarum.
Läs gärna mer om förebyggande av smittspridning i skolan via denna länk
från Arbetsmiljöverket, bra tips till både rektor och lärare.
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiskarisker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/att-tanka-pa-vid-atergang-till-skola/
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