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Information till vårdnadshavare gällande
Coronavirus kopplat till
utbildningsverksamheten i Nora kommun
Allmänt
I samhället i stort finns nu en stor oro för vilka konsekvenser som spridningen av det nya
viruset SARS-CoV-2 kommer att få och vidare hur den sjukdom viruset utlöser, Covid-19,
påverkar individers hälsa. Att det finns en stor oro i befolkningen är högst förståeligt och den
oron ska tas på största allvar. Det är helt klart att sjukdomen Covid-19 kan orsaka allvarliga
följdtillstånd och att personer med svåra, underliggande sjukdomstillstånd som följd och det är
främst äldre individer som är särskilt utsatta. Samtidigt är det av stor vikt att vi i tider av oro
lyssnar på de bedömningar som görs av personer med sakkunskap samt i första hand förlitar
oss på ståndpunkter som uttrycks av personer med vetenskaplig skolning och insikt.
Samhällskonsekvenserna av åtgärder och handlingar som inte är baserade på avvägda och
relevanta riskbedömningar kan i värsta fall bli förödande och i förlängningen orsaka långt
större skadeverkningar än den skada själva viruset i sig riskerar att orsaka.

Fortsatt ambition att skolor, förskolor och fritidshem ska fungera så
normalt som möjligt
Nora kommun förlitar sig helt och fullt på Folkhälsomyndigheten och deras experters
bedömningar och rekommendationer, vilket för bildningsområdet innebär en strävan att, så
långt det är möjligt, upprätthålla en så normal verksamhet som möjligt.
Under vissa betingelser kan det dock bli aktuellt att tillfälligt stänga enheter som bedriver
skola, förskola och fritidshem. Regeringen har via en tillfällig förordning som avser
obligatoriska skolformer (2020-115) reglerat när och hur det i så fall kan ske på ett lagligt sätt.
Obligatoriska skolformer kan stängas av följande orsaker:
•

på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av
coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
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•

efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning

•

därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara
avspärrat

•

på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Även om det inte är reglerat i lag är samma kriterier tillämpliga inom verksamheterna förskola,
fritidshem, gymnasieverksamhet och vuxenutbildning.

Förvaltningens handlingsberedskap
Kommunens bildningsverksamhet har upprättat planer för att extraordinära åtgärder kan
behöva vidtas om läget kring Coronaviruset förvärras och att det kan bli aktuellt i ett senare
skede, under kortare tid, stänga verksamhet alternativt förflytta verksamhet tillfälligt till annan
enhet. Ledningsgruppen för förskola och skola följer läget noga och jobbar kontinuerligt även
med konkreta handlingsplaner för hur sannolika scenarier ska kunna hanteras på bästa sätt.

Viktigt att stanna hemma även vid lindriga symptom på övre
luftvägsinfektion
Den allmänna rekommendationen till samhället i stort just nu är ”att ta det säkra före det
osäkra”. Om det föreligger även lindriga symptom på infektion i de övre luftvägarna, så är
rekommendationen att man sjukskriver sig och stannar hemma. Rekommendationen är vidare
att man ska känna sig helt frisk innan man återvänder till sin förskola, skola eller fritidshem.

Vikten av förebyggande åtgärder
Det går inte att nog informera om vikten av förebyggande hälsoåtgärder och här kommer
avslutningsvis allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

”Förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner
Nedan listas allmänt förebyggande åtgärder mot spridning av luftvägsinfektioner:
•
•
•
•

Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
Undvik nära kontakt med sjuka människor.
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett
toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från
att förorena händer.
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•

•

•
•
•

Påminn eleverna dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra
smittspridning.
Skolan kan vidta ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridning, nedan följer mer
specifika åtgärdsförslag.
Handhygien
Informera om värdet av att ha en god handhygien och påminna eleverna om att tvätta
händerna ofta med tvål och vatten. Vid behov, instruera barn och elever om hur de ska tvätta
händerna. Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt i skolan med tillgång till tvål och
pappershanddukar.
Skriv ut och sätt upp affischer om handtvätt.
Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till
exempel entréer och matsalar.
Se över rutinerna vid skolmåltiden. Elever bör i möjligaste mån inte förse sig med mat och
tillbehör själva.”
Nora 2020-03-16
Henric Lundberg, skolchef
Telefon: 0703-485200
E-post: henric.lundberg@nora.se
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