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Information till skola och förskola om
coronaviruset
Bygg- och miljöavdelningen följer folkhälsomyndighetens
rekommendationer med anledning av coronaviruset.
Baserat på den kunskap om coronaviruset
vi har idag så smittar det i första hand
genom så kallad droppsmitta. Det innebär
att droppar från luftvägarna överförs
genom hostningar och nysningar. Men
viruset smittar även genom direkt kontakt
mellan personer, så kallad direkt
kontaktsmitta.
För att minska spridningen av
coronaviruset är det viktigt att stanna
hemma när man känner sig sjuk. Därför
bör barn, elever och personal vara
uppmärksam på symtom som feber, hosta
och svårigheter att andas, men även
lättare symptom som halsont, snuva och
muskel- och ledvärk. Det är även viktigt
att stanna hemma två dagar även efter att
man blivit symptomfri.

Allmänna hygienråd
Påminn eleverna dagligen om vikten av
att förhindra smittspridning genom att:
• Hosta och nysa i armvecket.
• Tvätta händerna ofta med tvål och
varmt vatten, speciellt före måltid,
mathantering och efter ett toalettbesök.
Skölj med vatten och tvåla in händerna i
minst 20 sekunder innan de sköljs av
igen. Instruera barn och elever vid behov.
• Placera ut handsprit där det inte finns
tillgång till tvål och vatten, till exempel
vid entréer och matsalar.
• Undvika att ta dig själv i ansikte och
ögon.
• Undvik att ta andra i hand.

Rutin för städning och hygien
Det är i detta läge viktigt med ett
förebyggande smittskyddsarbete genom
väl fungerande rutiner för städning och
rengöring med mera.
Alla som har en verksamhet ska bedriva
egenkontroll och inom denna bör det
finnas rutiner för städning och rengöring.
I dessa tider är det extra viktigt att
verksamheten efterföljer denna
egenkontroll för att förhindra
smittspridning.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar
att städa toaletter och ytor som bordsytor,
dörrhandtag och räcken minst en gång om
dagen. Torka även av till exempel
leksaker, datorer, surf- och lärplattor och
tangentbord varje dag.
För rengöring rekommenderas att
använda ett milt alkaliskt
allrengöringsmedel.

Stängning av skolor och
förskolor
Regeringen har med en ny förordning
öppnat för en ökad flexibilitet för
huvudmannen med anledning av
spridningen av coronaviruset. Den nya
förordningen kan användas när en skola
behöver stänga eller har hållit stängt till
exempel på grund av att en stor del av
personalen är frånvarande på grund av
covid-19 eller efter samråd med
smittskyddsläkare.

Servering och skolmatsalar
Folkhälsomyndigheten föreskriver nu att
bland annat serveringar och skolmatsalar
i hela landet behöver vidta särskilda
åtgärder för att minska risken för
spridning av covid-19. Trängsel mellan
människor i köer, vid bord eller bufféer
får inte förekomma utan elever och
personal ska kunna hålla avstånd mellan
varandra.
Förbudet om allmänna sammankomster
för fler än 50 personer gäller inte skolan
eller förskolan. Även om förbudet inte
gäller skolor och förskolor kan det vara
lämpligt att organisera serveringen på ett
sätt som gör att färre barn och elever äter
samtidigt.
Bufféservering där barn själva tar både
kall och varm mat är alltså fortfarande
tillåten, förutsatt att det inte leder till
trängsel mellan människor.
Den som ansvarar för verksamheten
ansvarar för att ha rutiner för att göra
risken för smittspridning så liten som
möjligt. Detta kan innebära att ni behöver
se över risk för trängsel vid servering i er
verksamhet och hur trängsel kan
undvikas.

•
•

serveras för tidigt eller sent på
dagen, men i detta läge kan det vara
en del av lösningen
låta representanter från en grupp av
elever hämta mat
se till att det finns skolpersonal som
ser till att det inte blir trängsel i
köer, runt borden eller i andra
utrymmen där skolan låter eleverna
äta.

Riskbedömningar ska göras regelbundet
utifrån rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten och regionens
smittskyddsläkare.

Vill du veta mer?
Vid funderingar eller frågor kan du
kontakta bygg- och miljöavdelningen
eller läsa mer på vår hemsida
http://www.varmdo.se
För uppdaterad information kan du
besöka
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.livsmedelsverket.se

Lösningar kan se olika ut eftersom skolor
och skolrestauranger har olika
förutsättningar. Diskutera vilka lösningar
som kan fungera för er utifrån era
förutsättningar. Det är viktigt att eleverna
äter skolmaten för att orka med
skoldagen. Några exempel på lösningar
för alla eller vissa elevgrupper skulle
kunna vara att
•

•

låta eleverna äta i fler skollokaler,
till exempel uppehållsrum,
klassrum och lokalen där eleverna
vanligtvis får undervisning i hemoch konsumentkunskap
se över schemaläggningen och
utöka lunchtiderna. Många skolor
har redan en utmaning i att lunchen
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