Uppdatering 2020-03-11
Information och direktiv för medarbetare vid Älvdalens Utbildningscentrum AB
angående Coronavirus.
Folkhälsomyndigheten gick under gårdagen (10/3 2020) ut med att de ser tecken på
samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. De ser inga tecken på allmän
smittspridning i hela landet ännu, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för
samhällsspridning i Sverige. För att få stopp på smittspridningen gäller nu följande:
•

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala
kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och är
tänkt att minska spridningens omfattning. Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber
eller hosta. Den som är sjuk ska sjukskriva sig och den som är osäker på sina symptom kan
kontakta vården.

•

Den som blir sjuk under arbetsdagen ska undvika kontakt med andra och omgående ta sig
hem. Vidare gäller sjukanmälan som vanligt samt att personen ska informera närmsta chef.

•

Karensdagen slopas för en tid framåt enligt Regeringens extra ändringsbudget med
anledning av coronaviruset.

•

Det finns ännu inga restriktioner om folksamlingar och större event. Men det kan snart
komma besked på detta område. Den som har ett tjänsteuppdrag inplanerat och känner sig
osäker ska i dagsläget rådgöra med närmsta chef.

•

Den medarbetare som känner oro eller osäkerhet kan alltid kontakta skolchef eller
personalhandläggaren. Skolchef Anneli Gunnars: 070- 382 28 00; Personalhandläggare BrittMarie Persson 072- 243 80 12.

•

Medarbetare som har sjukdomssymptom och tror att hen har exponerats för Coronavirus
ska kontakta vården via telefon 1177 Vårdguiden för information och rådgivning vad gäller
provtagning och vård, och ska även sjukanmäla sig till sin arbetsgivare. Den som är sjuk ska
sjukanmäla sig och får sjuklön och sjukpenning som vid annan sjukdom.

•

Medarbetare som inte är sjuk men som tror att hen kan ha exponerats för Coronavirus ska
kontakta vården via 1177 Vårdguiden för information och rådgivning vad gäller provtagning,
och ska kontakta sin arbetsgivare innan medarbetaren kommer till arbetet.

Aktuell information finns på Folkhälsomyndigheten.se. Det går även att ringa det nationella
informationsnumret 113 13 för allmän information.
Vad gäller för medarbetare som kan ha utsatts för Coronavirus?
Medarbetare som varit på resa och kan ha exponerats för Coronavirus har skyldighet att berätta det
för arbetsgivaren innan hen kommer tillbaka till jobbet, enligt smittskyddslagen. Hen ska också
kontakta vården via 1177 Vårdguiden för att få information om provtagning med mera. Samma
gäller för den som exponerats för Coronavirus genom kontakt med en person som bär på smitta.
Reglerna om smittbärarpenning innebär att den medarbetare som av läkare konstaterats bära på
smitta, men inte är sjuk, och inte får komma till arbetsplatsen kan ansöka om smittbärarpenning hos
Försäkringskassan.
Resor i tjänsten

Tjänsteresor utanför Norden kommer i princip inte att beviljas från och med nu. Den som planerar
en tjänsteresa utanför Norden ska kontakta sin närmsta chef. Det samma gäller för elever som ska
delta i internationella aktiviteter utanför Norden. Stoppet gäller tillsvidare och kommer att
omprövas när läget har normaliserats.
När det gäller tjänsteresor inom norden uppmanar vi alla medarbetare att göra en bedömning från
fall till fall och vid behov rådgöra med närmsta chef. Som riktmärke kan man tänka att kortare besök
normalt sett inte utgör en förhöjd risk det kan t ex vara inom Dalarna, eller fältövningar o dyl. När
det gäller externa möten går det också att undersöka möjligheten att medverka per länk el. telefon.
Beredskap för att hindra smittspridning och hantera oro
Ledningen vid Älvdalens Utbildningscentrum (Rektor, Skolchef, Styrelseordförande) håller sig
uppdaterade med myndigheternas direktiv. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten idag
(2020-03-11) är att den som inte har symptom på sjukdom kan arbeta som vanligt.
Vid behov kommer en utökad riskbedömning att genomföras (utifrån arbetsmiljöreglerna om smitta
konstaterats, eller om det finns risk för smitta).
Den medarbetare som känner oro eller osäkerhet kan alltid kontakta skolchef eller
personalhandläggaren. Skolchef Anneli Gunnars: 070- 382 28 00; Personalhandläggare Britt-Marie
Persson 072- 243 80 12.
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