Information till vårdnadshavare angående covid-19
Händelseutvecklingen av covid-19 förändras kontinuerligt och Hagfors kommun följer
läget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Hagfors kommun har den 18 mars beslutat att alla gymnasieelever och vuxenutbildningen
på Älvstrandsgymnasiet ska bedriva hemstudier. Från och med torsdag 19 mars övergår
man till distansundervisning Beslutet gäller tillsvidare och är taget utifrån den
rekommendation som regeringen har gett Sveriges alla gymnasieskolor för att stoppa
spridningen av coronaviruset.
“Inte något extra lov”
- Detta är inte något extra lov. Utan våra elever på gymnasiet och på vuxenutbildning ska
vara hemma och plugga utifrån de uppgifter lärarna har gett dem. Under onsdag har elever
hemstudier för att sedan påbörja distansstudier på torsdag enligt gällande schema. Under
onsdag kommer lärare att förbereda distansundervisningen och upplägg av densamma,
säger skolchef Jenny Dahlin.
Följande gäller i Hagfors
* Elever har obligatorisk närvaro utifrån den undervisningsform som genomförs.
* Elever som har apl går på den som planerat. Om arbetsplatsen inte tar emot studerande
ska eleven kontakta mentor för att se på upplägg för distansundervisning.
* Så länge undervisning bedrivs betalas studiemedel ut.
* Utifrån dagens direktiv vet vi inte hur länge undervisningen kommer att bedrivas via
distans.
* Elever och vårdnadshavare måste hålla sig uppdaterade via Hagfors kommuns hemsida.
Betonas bör att beslutet gäller inte förskolor och skolor utan där fortgår undervisningen som
tidigare.
För elever i grundskola och barn i förskola
Elever med symtom som feber, hosta och svårigheter att andas ska hålla sig hemma. Det
gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.
Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.
Elever ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och
man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan. Frånvaroanmälan
görs enligt rutin.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och
förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett
smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.
Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar
på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen
eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det
samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

Om en elev blir sjuk under skoldagen
Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt.
Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare .
Elevhälsan på skolan samverkar med skolledningen kring smittskydd och hygien i
skolan. De följer råden från Folkhälsomyndigheten och den regionala
smittskyddsenheten.

Förebyggande åtgärder mot smittspridning
Vi har pratat med våra elever om:
● 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.
● Påminn eleverna dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att
förhindra smittspridning.
● Vi informerar och undervisar eleverna om viruset och om de åtgärder samhället
sätter in för att hindra spridningen, detta på ett åldersadekvat sätt.

Åtgärder som nu vidtas i våra matsalar
● Personal delar ut bestick
● Personal serverar mat
●

Salladsbar tas bort från torsdag 19/3

●

Ketchup byts ut till mindre flaskor

●

Vi förskjuter mattider så att färre barn vistas samtidigt i våra matsalar

Andra åtgärder skolan har vidtagit i nuläget är
● Städ prioriterar i sina arbetsuppgifter för att i möjligaste mån följa rekommendationer
om prioriterad städning.
● undviker i möjligaste mån större ansamlingar av elever. Det kan gälla till exempel
i matsalen, kapprum, aula och andra utrymmen.
● satt upp affischer på våra skolor i kommunen om vikten av hygien.
● placerat ut handsprit på vissa ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten.
● se över rutinerna vid skolmåltider för att se hur vi kan undvika risk för
smittspridning.
● minimera aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus och
musikföreställningar för elever och föräldrar. Bla har vi ställt in kulturdagar på
mellanstadiet, musikal för årskurs 2 och teaterresor till Karlstad.
● ser över möjligheterna att förlägga verksamhet och raster utomhus. Verksamhet i
förskola och fritidshemmet, men även viss undervisning som idrottsundervisning,
kan ha större möjligheter att genomföras utomhus. Undvik de idrottsaktiviteter
och andra aktiviteter som inkluderar närkontakt om det är möjligt.

Vid generella frågor kring covid-19 hänvisas till frågor och svar om covid-19 på
Folkhälsomyndighetens webbplats. För att ställa frågor kan man också ringa till det
nationella informationsnumret 113 13.
Vi hänvisar i övrigt till hagfors.se/covid19 för aktuell information om läget i Hagfors
kommun med anledning av coronaviruset.

