Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
Wisbygymnasiet

Regler och rutiner
Datum: 2020-12-01b

Rutin med anledning av covid-19 för att begränsa smittspridning
Gymnasieskolan ska vara en trygg och säker arbetsplats för såväl elever som personal. Wisbygymnasiet
följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd 1. Det är viktigt att man även håller sig
uppdaterad kring de riktlinjer Folkhälsomyndigheten anger, då en viss eftersläpning kan förekomma i
revisionen av detta dokument.
Allmänna riktlinjer
Håll avstånd

Var noga med att undvika trängsel och håll avstånd till andra.
Tvätta händerna ofta

Smittämnen kan fastna på händer och spridas vidare. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten,
minst 20 sekunder. Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
Hosta och nys i armvecket

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du små droppar med smittämnen
från att spridas runt dig eller fastna på dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och
tvätta händerna.
Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. Då undviker du att smitta andra. Elev som tillhör riskgrupp kontaktar
skolhälsovården för dialog kring behov av anpassningar av sin studiesituation.
Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd
orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver man stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två
dygn innan återgång till arbete, skola eller annan verksamhet. Detta för att säkerställa att symtomen
verkligen var tillfälliga. Om du testats negativ för covid-19.
Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, och inte kan antas bero på covid19, behöver du inte stanna hemma. Sådana orsaker kan vara till exempel migrän eller allergi.
Om symtomen inte går över efter ett dygn, gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller på
Gotland för att lämna prov för covid-19. I väntan på eventuellt provsvar stannar du hemma och undviker
nära kontakt med andra.
Om ett PCR-test visar att man inte har covid-19 kan återgång till arbete, skola eller annan verksamhet ske
när man är frisk och allmäntillståndet tillåter. Följ de ordinarie rutiner för sjukfrånvaro som finns på
respektive arbetsplats, skola eller för annan verksamhet.
Om du har tagit ett test som visar att du har covid-19 ska du vara hemma i minst sju dygn räknat från den
dag du fick symtom. Du behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Om du har
kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall men i övrigt känner
dig helt frisk, kan du återgå till skolan om det gått minst 7 dygn sedan insjuknandet.
Stanna hemma när annan person i samma hushåll har testats positivt för covid-19

Förhållningsregler vid hushållsnära kontakter gällande smittspårning av covid-19.2
Friska personer som bor i samma hushåll som någon med covid-19 ska stanna hemma i sju dagar. En
person som tillhör hushållsnära kontakt kommer att bli kontaktad av vården för information och
förhållningsregler. Formellt är det behandlande läkare som ger förhållningsregler, och det börjar gälla när
man har fått information om att en anhörig har fått diagnosen covid-19.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/forebyggande-atgarder-forgymnasieskolan/
2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/personer-som-bor-medsmittade-av-covid-19-ska-betraktas-som-mojliga-fall/
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Från 1/12 gäller att samtliga i hushållet med eller utan symtom av covid -19 ska avstå från att gå till arbete
eller skola, och inte heller delta i annan verksamhet (t ex fritidsaktiviteter) i sju dagar från
provtagningstillfället av den smittade.
Hushållskontakten rekommenderas att ytterligare sju dagar vara observant på milda symtom och
minimera sina nära kontakter.
En person som tillhör hushållsnära kontakt rekommenderas att ta ett PCR-prov efter 5 dagar, oavsett
symptom. De som tidigare haft ett positivt PCR-test eller påvisat antikroppar inom 6 månader undantas.
Undervisning
• All undervisning är fr.o.m. ht-20 skolförlagd
• Aktiviteter som inkluderar närkontakt undviks
• Inga särskilda restriktioner för laborationer eller andra praktiska övningar anses nödvändiga 3
• Studieresor undviks tillsvidare
• Enstaka besökare såsom externa föreläsare är välkomna till skolan, men inte grupper
• Idrottsundervisningen genomförs i första hand utomhus.
• Ett flödesschema upprättas för att minska trängsel i idrottens omklädningsrum
• Idrottssalarna förses med vagnar innehållande desinficeringsmedel, pappersservetter och
plastpåsar så att eleverna kan rengöra redskapen efter användning
Inomhusmiljö
• För att minska trängsel i korridorer och övriga gemensamma utrymmen genomförs
undervisningen i tilldelade undervisningslokaler
• Flödena i vissa trappor enkelriktas
• In- och utgång ur klassrummen sker under ordnade former med distans. Fasta bänkplatser
tillämpas. Efter genomförd lektion töms klassrummet genom att eleverna närmast utgången
lämnar lokalen först
• Klassrum som inte är specialsalar hålls upplåsta mellan lektionerna så att elever kan gå in och
sätta sig på sin plats utan att behöva invänta läraren
• Klassrummen städas och torkas av kontinuerligt. Särskilt bordsytor, stolsryggar och handtag
desinficeras
• Spray med allrent och vatten samt torkmaterial för egen avtorkning finns i varje klassrum
• Innerdörrar i korridorer som inte är en del av brandskyddet ställs upp med kil
• Distansmarkeringar görs i golv med uppmaning att hålla avstånd där köer kan uppkomma
• Sammankomster får ske med max 50 personer
• Under skoltid sker ingen uthyrning av skolans lokaler för externa grupper
• Schemaläggningen anpassas så att inte för många elever har rast samtidigt
• Max 4 personer får samtidigt vistas i skolans grupprum
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Klassrumsmöblering
En fast klassrumsmöblering tillämpas där bänkarna så långt det är möjligt är separerade (se bild).

Handhygien och städning
• Tillgången på tvål och pappershanddukar på toaletter och klassrum med ho säkerställs för att
möjliggöra handtvätt
• Städning koncentreras särskilt till toaletter, handfat, handtag och dörrar samt bänkar och stolar
• Handsprit placeras i
o I samtliga entréer 4
o Samtliga personalrum 4
o I anslutning till arbetsrum 4
o Receptionen 4
o Biblioteket 4
o Samtliga caféer 4
o Matsalen 5
o Vid kopieringsmaskinerna 6
o I samtliga klassrum där möjlighet till handtvätt saknas 7
Om handsprit eller städmaterial behöver fyllas på skickas ett meddelande till vaktmästargruppen.
Utomhusmiljö
• Skolområdet förses med extra parkbänkar
Biblioteket
• Lokalen förses med separata in och utgångar
• Lånedisken förses med skärmar
• Max 4 personer får samtidigt vistas i bibliotekets grupprum
• En minskning och utglesning av sittplatserna genomförs
• Distansmarkeringar görs i golv och skyltar sätts upp med uppmaning att hålla avstånd och sköta
handhygien
Matsal
• Elever ska sitta klassvis vid de olika borden och ha en tom stol till nästa sällskap
• Mattiderna utökas och schemat anpassas för att säkerställa jämna flöden
• En minskning och utglesning av antalet sittplatser genomförs
• Matvärdar cirkulerar i anslutning till entré och matsal
Fylls på av vaktmästeriet
Fylls på av bespisningspersonalen
6 Fylls på av reproansvarig
7 Fylls på av städpersonalen
4
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En obligatorisk handtvätt införs. Handspritstationer placeras i anslutning till entré och utgång
Lokalen förses med separata in och utgångar
Distansmarkeringar görs i golv och skyltar sätts upp med uppmaning att hålla avstånd och sköta
handhygien

Caféer
• Antal kassor utökas med separata köer och distansmarkeringar
• En utglesning av sittplatserna genomförs
• Muggar av papp och större återvinningskärl införskaffas
• Städning och avtorkning av bord sker kontinuerligt
• Distansmarkeringar görs i golv och skyltar sätts upp med uppmaning att hålla avstånd och sköta
handhygien

Information och stöd
• Samtliga lokaler förses med information om rutiner för att förhindra smittspridning
• En uppdaterad rutin publiceras i RM varje måndag
• Skolans monitorer har återkommande uppmaningar att hålla distans
• Diskussioner om pandemin och dess konsekvenser genomförs regelbundet i mentorsgrupperna.
Skolhälsovården deltar vid behov 8
• Stöd till elever som behöver bearbeta och hantera situationen säkerställs genom att elevhälsans
personal finns tillgänglig under hela skoldagen
Rutinen gäller under läsåret 20/21, men kan utifrån förändringar i nationella och regionala riktlinjer
komma att ändras under perioden. Rutinen följs regelbundet upp på SkolESO, arbetsplatsträffar samt i
skolans krisgrupp och kompletteras med enkätundersökningar.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/diskussionsfragor-ompandemin-for-elever-pa-gymnasiet
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