Riktlinjer med anledning av covid-19 vid skolorna i Segersta, Söräng
och Västansjö
I det här dokumentet har vi som huvudman sammanfattat de riktlinjer som gäller för våra
verksamheter när nu spridningen av covid-19 är mycket hög.
Se nedanstående sammanfattning och lathundarna för vad som gäller för ditt barn i förskola, elever i
skola och fritidshem och för våra medarbetare.
Det är viktigt att du känner till dessa och följer dem – oavsett om du är barn, elev, vårdnadshavare,
medarbetare eller på annat sätt kommer i kontakt med våra verksamheter.
Dessa är beslutade av huvudmannen tillsammans med rektor och gäller från och med 2022-01-21
och fram tills dess att nya riktlinjer kommuniceras.
Vi följer myndigheternas regler, riktlinjer och rekommendationer och anpassar dessa utifrån våra
verksamheters behov, möjligheter och kapacitet.

Sammanfattning av våra riktlinjer och rekommendationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Våra förskolor, skolor och fritidshem håller öppet och följer myndigheternas regler, riktlinjer
och rekommendationer.
Ingen med symtom eller sjukdom får vistas i våra verksamheter.
Lathundar för barn i förskolan, elever i skola och fritidshem
Våra riktlinjer gäller lika för alla barn, vårdnadshavare och besökare – oavsett om du tidigare
haft covid-19 eller är vaccinerad.
Handtvätt eller användning av handsprit ska ske vid varje vid ingång eller byte av verksamhet
och byggnad.
Barn och vuxna ska alltid hålla så stort avstånd till varandra som är möjligt. Barn- och elever
ska minska den fysiska kontakten med varandra och vuxna så mycket som möjligt.
Vårdnadshavare ska i första hand lämna och hämta barn utomhus.
Handtvätt och användning av handsprit ska ske anvisningar och markeringar ska följas.
Möten utöver den pedagogiska verksamheten mellan lärare och elev sker digitalt.
Utflykter kan ställas in på kort varsel eller skjutas upp till annat tillfälle.
Besökare tillåts endast i nödvändiga undantagsfall.
Personal, som inte har möjlighet att hålla minst två meters avstånd till andra vuxna i mer än
15 minuter rekommenderas att använda munskydd.

Rektor kan besluta om nödvändiga undantag från riktlinjer och rekommendationer.

Förskola

Symtom

Sjuk

Symtom på luftvägsinfektion

Testat positivt för COVID-19.

Mitt barn Ditt barn ska stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion eller feber.

Följ i första hand förhållningsregler från sjukvården.
Sjukanmäl till förskolan varje dag ditt barn stannar hemma. Du måste inte men du får gärna
informera oss om orsaken då det underlättar för oss att hjälpa till vid eventuell smittspårning. Sjukanmäl till förskolan varje dag ditt barn stannar hemma. Du måste
inte men du får gärna informera oss om orsaken då det underlättar för
oss att hjälpa till vid eventuell smittspårning.
När ditt barn varit frisk och helt feberfri i minst ett dygn är hen välkommen tillbaka. Vissa
symtom från luftvägarna kan finnas kvar även efter infektionen. Som vårdnadshavare
bedömer du när ditt barn kan komma tillbaka.
När ditt barn varit frisk och helt feberfri i minst två dygn är ditt barn
välkommen tillbaka! Vissa symtom från luftvägarna kan finnas kvar
Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.
även efter infektionen. Som vårdnadshavare bedömer du när ditt barn
kan komma tillbaka till förskolan.
Följ i första hand förhållningsregler från sjukvården.
Någon i Ditt barn ska stanna hemma tills det gått fem dygn sedan symtomen uppkom eller att ett
negativt
provsvar
kommit.
barnets
Ditt barn ska stanna hemma i minst fem dagar. När ditt barn varit frisk
hem
och helt feberfri i minst två dygn är hen välkommen tillbaka.
Anmäl till förskolan varje dag ditt barn stannar hemma. Du måste inte men du får gärna
informera oss om orsaken då det underlättar för oss att hjälpa till vid eventuell smittspårning.
Sjukanmäl ditt barn varje dag det stannar hemma.

Observera!
För att minska risken för smittspridning gäller särskilda riktlinjer vid hämtning, lämning, besök och andra möten. Dessa syftar till att minska risken för att ditt barn och
våra medarbetare ska bli sjuka. Vänligen informera dig om vad som gäller för just ditt barn och respektera dessa riktlinjer! Vår personal har ej möjlighet att kontrollera
om man är vaccinerad eller har haft genomgången infektion – därför gäller våra riktlinjer lika för alla.
Vid frågor och oklarheter – kontakta ditt barns pedagoger eller rektor!

Skola och
fritidshem

Symtom

Sjuk

Symtom på luftvägsinfektion

Testat positivt för COVID-19.

Elever Elever ska stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion eller feber och boka PCR

Följ i första hand förhållningsregler från sjukvården.
test via 1177 snarast. I väntan på provsvar ska ni bete er som att eleven är smittad. Sjukanmäl till
skola eller fritids varje dag eleven stannar hemma. Ni måste inte men ni får gärna informera oss om Sjukanmäl till skola eller fritids varje dag eleven stannar
hemma. Ni måste inte men ni får gärna informera oss om
orsaken då det underlättar för oss att hjälpa till vid eventuell smittspårning.
orsaken då det underlättar för oss att hjälpa till vid eventuell
smittspårning.
Vid negativt provsvar är eleven välkommen tillbaka när hen är frisk och varit feberfri minst ett
dygn. Vissa symtom från luftvägarna kan finnas kvar även efter infektionen.
När eleven varit frisk och helt feberfri i minst två dygn är hen
välkommen tillbaka efter minst fem dygn. Vissa symtom från
Om eleven inte testar sig rekommenderas hen att vara hemma sju dygn. De två sista dygnen ska
luftvägarna kan finnas kvar även efter infektionen. Som
vara feberfria.
vårdnadshavare bedömer du när ditt barn kan komma tillbaka
till förskolan.
Som vårdnadshavare bedömer du när ditt barn kan komma tillbaka. Ovanstående upprepas varje
gång symtom uppstår på nytt.

Någon i Eleven stanna hemma tills det gått fem dygn sedan symtomen uppkom eller att ett negativt
elevens hem provsvar kommit.
Anmäl till skola eller fritids varje dag eleven stannar hemma. Ni måste inte men ni får gärna
informera oss om orsaken då det underlättar för oss att hjälpa till vid eventuell smittspårning.

Följ i första hand förhållningsregler från sjukvården.
Eleven ska stanna hemma i minst fem dagar. När eleven varit
frisk och helt feberfri i minst två dygn är hen välkommen tillbaka.
Sjukanmäl ditt barn varje dag det stannar hemma.

Observera!
För att minska risken för smittspridning gäller särskilda riktlinjer vid hämtning, lämning, besök och andra möten. Dessa syftar till att minska risken för att ditt barn och
våra medarbetare ska bli sjuka. Vänligen informera dig om vad som gäller för just ditt barn och respektera dessa riktlinjer! Vår personal har ej möjlighet att kontrollera
om man är vaccinerad eller har haft genomgången infektion – därför gäller våra riktlinjer lika för alla.
Vid frågor och oklarheter – kontakta ditt barns pedagoger eller rektor!

Medarbetare

Symtom

Sjuk

Symtom på luftvägsinfektion

Testat positivt för COVID-19.

Jag Du ska stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion eller feber och
boka PCR test via 1177 snarast. I väntan på provsvar ska du bete dig som du är
smittad. Sjukanmäl dig varje dag du stannar hemma. Du måste inte men får gärna
informera om orsaken då det underlättar vid eventuell smittspårning.

Följ i första hand förhållningsregler från sjukvården.
Sjukanmäl dig varje dag du stannar hemma. Du måste inte men får gärna
informera om orsaken då det underlättar vid eventuell smittspårning.

Vid negativt provsvar är du välkommen tillbaka när du är frisk och varit feberfri minst När du varit frisk och helt feberfri i minst två dygn är du välkommen
tillbaka efter minst fem dygn. Vissa symtom från luftvägarna kan finnas
ett dygn. Vissa symtom från luftvägarna kan finnas kvar även efter infektionen.
kvar även efter infektionen.
Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.

Någon i mitt hem Du ska stanna hemma tills det gått fem dygn sedan symtomen uppkom eller att ett

negativt provsvar kommit. Om du är vaccinerad med tre doser eller har haft covid-19
någon gång under de senaste tre månaderna är du dock välkommen som vanligt!
Anmäl till skola eller fritids varje dag du stannar hemma. Ni måste inte men ni får
gärna informera oss om orsaken då det underlättar för oss att hjälpa till vid eventuell
smittspårning.

Följ i första hand förhållningsregler från sjukvården.
Du ska stanna hemma i minst fem dagar. När du varit frisk och helt feberfri
i minst två dygn är du välkommen tillbaka.
Sjukanmäl dig varje dag du stannar hemma.

Observera!
Det viktigaste skyddet för dig mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19 är att vaccinera dig. Det skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra. Om du av någon
anledning inte är vaccinerad måste du vara extra försiktig och följa de särskilda rekommendationer som gäller för dig från Folkhälsomyndigheten.
Vid frågor och oklarheter – kontakta din rektor!

