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Information till huvudmän och rektorer vid fall av covid19 inom skola eller förskola
När ska jag använda denna information?
En person med konstaterad covid-19 har informerat dig om att hen varit i din
verksamhet under smittsam period och kan därför ha utsatt andra personer i
verksamheten för smittrisk. Det är inte säkert att de blivit smittade eller
kommer att bli sjuka, men de behöver informeras. Om den smittade personen
ber dig om hjälp med att informera nära kontakter är detta dokument ett stöd
till dig. Främst gäller det om de har varit i nära kontakt med personen som
har covid-19. Information om vilka som kan ha utsatts för smitta får du
direkt från den person som har covid-19, från vårdnadshavaren om det gäller
ett barn, eller ibland från en smittspårare. Av erfarenhet vet vi att det finns
ett stort behov av information även till de som inte är direkt utsatta för
smittrisk.
Vad är min roll vid ett bekräftat fall i min verksamhet?
Du har en nyckelfunktion för att kunna informera andra som varit utsatta för
risk om detta. Vi vill därför be dig att informera dem som vistats i den
angivna verksamheten vid den aktuella tidpunkten om att de kan ha utsatts
för en smittrisk. Det är viktigt att det framgår av informationen till
elev/vårdnadshavare om eleven är identifierad som nära kontakt eller
inte och vilket datum eleven i så fall kan ha utsatts för smitta. Ange det
senaste datumet.
Som en tumregel räknas en närkontakt som någon man träffat på mindre än 2
meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter under ett dygn. Det kan
dock vara relevant att frångå denna efter individuell bedömning. De som
identifieras som nära kontakter ska få informationen som finns på 1177.se Till dig som kan ha blivit utsatt för smitta.
Övriga elever, vårdnadshavare och personal på skolan/förskolan behöver
också informeras, till dem skickas ”Information och instruktioner till
skolpersonal, elever och vårdnadshavare vid konstaterat fall av covid-19”.
Glöm inte bort att informera andra personer, ex städpersonal, vaktmästare
osv som har vistats på skolan/förskolan.
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Uppmana gärna elever, vårdnadshavare och personal att informera skolan
om de testar positivt så att kartläggningen och smittspårningen underlättas.
Den som får covid-19 är inte skyldig att generellt informera skola eller
arbetsplats, men är enligt smittskyddslagen skyldig att informera dem man
kan ha utsatt för smitta.
Kartläggning och smittspårning bland barn och elever i förskola,
skola och i fritidsmiljö
Ett syfte med testning och i sin tur smittspårning av covid-19 hos barn och
unga är att identifiera smitta i ett tidigt skede för att stoppa vidare
smittspridning och utbrott.
Vid smittspårning av elever i skol/fritidsmiljö görs en individuell bedömning
för att avgöra vilka nära kontakter som ska inkluderas i smittspårningen och
därmed testas. Det är skillnad mellan enstaka fall bland elever/personal som
saknar koppling till varandra förutom att de går på samma skola och när det
går att se en tydlig koppling mellan flera fall på skolan, dvs ett utbrott. Dessa
situationer hanteras därför på olika sätt. Huvudmannen utför en kartläggning
med stöd av Folkhälsomyndighetens dokument Frågor att ta ställning till
inför kontakt med regionens smittskyddsenhet, Hantering av covid-19 i
skolmiljö. Bedöms smittspridningen ha kunnat ske inom skolan eller inom
en fritidsverksamhet kontaktas Smittskyddsenheten i Kalmar län.
Elever i högstadie- och gymnasieålder

För högstadie- och gymnasieelever gäller nu en generell
rekommendation att provta sig om man är en asymtomatisk närkontakt.
Rekommendationen gäller såväl skola som fritid.
•

Alla kontakter med symptom ska stanna hemma och testa sig.

•

Alla nära kontakter utan symtom uppmanas att testa sig direkt när de
får information om möjlig exponering och sedan på dag 5 efter den
senaste nära kontakten.

•

Om mer än 7 dagar gått sedan senaste nära kontakt rekommenderas
ingen testning.

I väntan på provsvar rekommenderas de asymtomatiska nära kontakterna att
fortsätta gå till skolan men inte delta i fritidsaktiviteter utanför skolan.
Elever i förskoleklass samt i låg- och mellanstadieålder

Barn från förskoleklass och uppåt som har symtom ska stanna hemma och
rekommenderas att testas för covid-19. Testning av symtomfria nära
kontakter övervägs efter individuell bedömning gjord av ansvarig
smittspårare. I väntan på provsvar rekommenderas asymtomatiska barn
fortsätta gå till skolan och fritidshem men inte delta i fritidsaktiviteter
utanför skolan. I de fall det finns beslut om distansundervisning ska eleverna
följa den rekommendationen.
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Barn i förskola

Barn yngre än 6 år bör i första hand vara hemma vid symtom. I vissa
fall kan provtagning av barn övervägas efter diskussion med
smittskyddsenheten/smittspårare, till exempel om ett bekräftat fall i
verksamheten misstänks ha spridit smitta till flera barn som insjuknat. Vid
misstanke om att covid-19 spridits i en verksamhet där barn yngre än 6 år
vistas rekommenderas en genomgång av rutiner för att säkerställa att barn
med symtom inte närvarar. I de fall det finns ett bekräftat indexfall i familjen
ska barnet vara hemma med förhållningsregler men behöver inte testas
rutinmässigt.
Skolpersonal

Personal testar sig enligt rekommendationen för identifierade närkontakter,
se Till dig som kan ha blivit utsatt för smitta av covid-19 - 1177 Vårdguiden.
Provtagning av barn
Barn och unga i alla åldrar rekommenderas i första hand provtagning via
egenprovtagning med hjälp av sin vårdnadshavare, se 1177.se. Där detta
medför svårigheter kan provtagning ske på närmaste hälsocentral.
Sekretess
Du ska aldrig informera andra om vem som har covid-19 om du inte har fått
personens eller vårdnadshavarens tillåtelse. Ge aldrig mer information kring
den smittade än nödvändigt, oavsett om personen gett sitt samtycke eller
inte.
Mer information och vägledning
Se kompletterande information i vägledningen ”När smittan kommer”
Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 —
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Till dig med bekräftad covid-19 - 1177 Vårdguiden
Till dig som kan ha blivit utsatt för smitta av covid-19 - 1177 Vårdguiden
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