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Nulägesinformation angående coronapandemin till vårdnadshavare i Smedjebackens
kommuns skolor, fritidshem och förskolor 2020-12-16
Vid bekräftade fall av covid-19 i till exempel en skolklass och där vi har kännedom om
detta så går vi nu ut med information till elever och vårdnadshavare i den klassen och
informerar om det. Det är för att man då ska kunna vara extra uppmärksam på sitt
mående och om man får minsta lilla symtom ska man såklart inte vara i skolan, oavsett
om man är personal eller elev. Detta är önskemål från Region Dalarnas smittskydd. De
rekommenderar INTE att hela skolan ska informeras utan just de elever som kan ha
utsatts för smittrisk, alltså kan ha varit nära den bekräftat smittade personen. Viktigt att
veta är dock att ingen, varken personal eller elev har skyldighet att berätta vitt och brett
om varför man är hemma OM man inte fått direktiv om det från sjukvården i
smittspårningssynpunkt.
I vissa fall kan särskilda åtgärder behöva vidtas. Det skulle till exempel kunna vara ett
stort antal bekräftade fall i en klass eller skola eller att det är ett stort antal pedagoger
frånvarande pga. symtom eller sjukdom och verksamhet inte kan bedrivas på ett
meningsfullt och säkert sätt. Åtgärder KAN vara att eleverna då får distansundervisning
via dator i hemmet under en begränsad tid. Sådana beslut fattas inte av rektor eller
förvaltningschef allena utan det är alltid i samråd med smittskyddsläkare eller vid riktigt
stora utbrott i samråd med Folkhälsomyndigheten. Det finns tydliga lagar och regler att
följa i dessa fall och skolor får inte agera på egen hand och som ”man vill”. Huvudregeln
är att skolan alltid ska vara öppen och att undervisning ska ske på plats i skolans lokaler.
Därför får man enligt lag heller inte bedriva distansundervisning i grundskolan i
förebyggande syfte till skillnad från gymnasieskolan och vuxenutbildningen som har den
möjligheten. Här kan man läsa mer om detta: https://www.skolverket.se/regler-ochansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset--fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen#Undviktrangseliskolanslokaler
Vi tackar nu för ett gott samarbete under terminen och vill passa på att önska er alla en
riktigt God Jul & ett Gott Nytt År.
//Ledningsgruppen för förskola/skola och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska.
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Persiska/ Dari :
0240-66 00 74 بگیید
بگیید؟ از طریق تلفن با خدمات شهروندی تماس ر
آیا شما یم خواهید در زمینه ترجمه کمک ر

Arabiska
:المساعدة في الترجمة ؟ اتصل بخدمة المواطن عبر الهاتف0240660075 هل تحتاج
Somaliska
Waad salaaman tahay! Ma rabtaa in lagaa caawiyo tarjumaadda? Wac adeegga muwaadinka taleefoonka: 0240660058.Mahadsanid.
Tigrinska
ሰላም! ድሌት ንስኺ ትርጕም ? ይኽእል ድውል ዜጋታት ኣገልግሎት ተሌፎነይ: 0240660058።የቀንየለይ።
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