Pandemin är inte över
Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.
Håll avstånd till varandra och tvätta händerna.
Sommaren har ju varit förhållandevis fri från Covid-19 spridning i
Melleruds kommun och allt fler i allt lägre åldrar blir nu
fullvaccinerade vilket är väldigt bra. Men pandemin är inte över.
Sammantaget över hela regionen är smittspridningen högre i år än
2020 vid motsvarande period. Då skall vi hålla i minnet att det tas allt
fler tester.
För att undvika vidare smittspridning är rekommendationen
fortfarande att vi skall undvika att blanda grupper och klasser.
Rekommendationen att undvika större samlingar gäller både vuxna
och barn.

Vid sjukdomsfall på skolan
För det fall att en person konstaterats smittad av Covid-19 skall
skolan/rektor avgöra om hen varit i skolan och i så fall vilka personer
hen varit i nära kontakt med 48 timmar innan symtomdebut. Skolan
ska observera sekretess gentemot den sjuka.
Som nära kontakt räknas personer som index (första smittade
person) varit i närheten av, inom 1,5 -2 meter i minst 15 minuter,
inomhus eller utomhus.
Kan inte tid för symtomdebut konstateras på annat sätt räknas
provtagningsdatum som symtomdebut. Har personen med
konstaterad smitta varit i nära kontakt med någon på skolan inom 48timmars gränsen skall skolan/rektor lämna informationsbrev till de
”nära kontakterna” och/eller vårdnadshavare. Dessa rekommenderas
då att kontakta Närhälsan för provtagning.

Skolan ska vid behov och i samråd med skolcovid-samordnare, under
kontorstid kontakta Smittskydd Västra Götaland t.ex. vid svårigheter
att avgränsa vilka som ska informeras, om det är flera fall i en klass
eller flera fall i olika klasser, flera utav personalen är sjuka.

Gurgeltest
Nu finns även ”gurgeltester” på skolan. Gurgeltesterna kommer att
finnas tillgängliga som kit på skolorna. Testet kan och skall
genomföras i hemmet efter bifogade instruktioner. Testerna lämnas
direkt till Närhälsan.

Distansundervisning
Undersökningar visade att skolelever blev hårt drabbade av
konsekvenser av distansundervisningen 2020 - 2021. Regeringen och
Skolverket har därför fattat beslut att skolor inte får bedriva distansundervisning i förebyggande syfte. Vid smittspridning i en klass, där
flera elever är sjuka, kan på smittskydds-läkarens inrådan,
distansundervisning bedrivas under några dagar för att minska
smittspridningen.
Länkar
Information från smittskyddet: https://www.vgregion.se/halsaochvard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastragotaland/information-till-forskola-skolaoch-hogreutbildning/aktuellt/2021-08-25-information-omSmittskyddets ”skolpuff”: https://www.vgregion.se/halsaochvard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastragotaland/information-till-forskola-skolaoch-hogre-utbildning/

Folkhälsomyndighetens råd inför skolstarten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott
/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-ochforskolaom-den-nya-sjukdomen-covid-19/forslag-pa-forebyggande-

