Uppdatering 2020-03-15
Information och direktiv för elever vid Älvdalens Utbildningscentrum angående
Coronavirus
Folkhälsomyndigheten bedömer fortfarande att det mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.
Det är den högsta nivån och bedömningen ligger fast sedan 2020-03-10. Myndigheterna och
regeringens prioriteringar handlar i dagsläget (presskonferens kl 17:00 2020-03-15) dels om att få en
långsam smittspridning så att takten hålls på en nivå som vården klarar av att hantera, samt dels om
att Sverige ska kunna hantera krisen ekonomiskt.
Följande gäller i samband med Coronautbrottet:
•

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att stanna hemma och
omedelbart avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i
skolverksamheten och i privatlivet. Symtom på infektion är snuva, feber, hosta eller ont i
halsen. Den som har varit sjuk ska vänta 48 timmar innan hen återkommer till skolan.

•

Den som får ovanstående symptom ska anmäla sjukfrånvaro i Schoolsoft (görs av
vårdnadshavare för omyndig elev). Eleven ska även kontakta sin mentor vid sjukanmälan för
kommunikation om hemuppgifter eller hemundervisning med hjälp av digitala lösningar.

•

Om man inte är sängliggande men är hemma med lindriga förkylningssymptom ska man
följa undervisningen hemifrån i form av hemuppgifter eller hemundervisning med hjälp av
digitala lösningar. Det är mycket viktigt att man deltar i hemundervisning om man är
tillräckligt frisk för det. Det kan bli aktuellt med kvällsundervisning, helgundervisning
och/eller sommarskola för att hinna med kurserna under rätt årskurs.

•

Elev eller vårdnadshavare med oro för elevens hälsa pga underliggande sjukdomar ska
kontakta rektor (Fia Staffan 070-253 5672) för överläggning om huruvida hemuppgifter eller
hemundervisning med hjälp av digitala lösningar kan komma ifråga.

•

Hygienregler mm har gått ut som ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten) den 15
mars 2020. Det är av yttersta vikt att alla håller sig uppdaterade och följer dessa regler. Att
tvätta händerna ofta och ordentligt med tvål och vatten är en av grunderna.

•

Den som blir sjuk under skoldagen ska undvika kontakt med andra och omgående ta sig
hem. Vidare gäller sjukanmälan som vanligt samt kontakt med mentor.

•

Elev som inte är sjuk men som tror att hen kan ha exponerats för Coronavirus ska kontakta
rektor innan hen kommer till skolan.

•

Elev som blivit sjuk på skolans internat och misstänker att hen kan ha exponerats för
Coronavirus ska stanna på sitt rum och kontakta sin vårdnadshavare och fritids journummer
0251-597030.

•

Elev eller vårdnadshavare som känner oro eller osäkerhet inför läget kan alltid kontakta
rektor eller skolchef. Rektor Fia Staffan 070-253 5672. Skolchef Anneli Gunnars: 070- 382 28
00.

Aktuell information finns på Folkhälsomyndigheten.se. Det går även att ringa det nationella
informationsnumret 113 13 för allmän information.

Utlandsresor
Elev som varit på resa och kan ha exponerats för Coronavirus har skyldighet att berätta det för
skolan innan hen kommer tillbaka till skolan, enligt smittskyddslagen. Kontakta rektor i så fall.
UD avråder från utlandsresor till alla länder (2020-03-14). Det betyder att elever inte kan åka på
några utlandsresor i utbildningen. Vidare kallas alla som befinner sig i utlandet på APL hem med
omedelbar verkan. Dessa direktiv gäller tillsvidare och kommer att omprövas när UD ändrar sina
rekommendationer.
Bakgrunden till UD´s avrådan handlar framför allt om att det utifrån det internationella läget (när bl
a flera länder stänger sina gränser) inte går att trygga utlandsresenärernas möjligheter att ta sig
hem till Sverige.
Beredskap för att hindra smittspridning och hantera oro
Ledningen vid Älvdalens Utbildningscentrum (Rektor, Skolchef, Styrelseordförande) håller sig
uppdaterade med myndigheternas direktiv.
Vid behov kommer en utökad riskbedömning att genomföras (utifrån arbetsmiljöreglerna om smitta
konstaterats, eller om det finns risk för smitta).
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