Handlingsplan för att förhindra smittspridning
och hantera uppkomna situationer
i samband med Coronapandemin (COVID-19)
Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan samt Annagårdens Förskola - mars 2020
Anslag med uppmaning att tvätta händerna, nysa i armvecket och stanna hemma vid sjukdom finns
anslagna vid ingång och toaletter. Vi visar eleverna hur man skall tvätta händerna på ett effektivt sätt
samt påminner återkommande om dessa förebyggande åtgärder. Alla skall tvätta händerna före varje
måltid.
Under riskperioden hälsar vi ej i hand.
Under riskperioden kommer vi att i högre utsträckning än vanligt bedriva undervisning och
fritidsverksamhet utomhus.
Virus- och bakteriedödande handsprit finns tillgänglig på toaletter, i klassrum samt i kök; eleverna
instrueras i att använda denna.
Desinfektionsmedel appliceras regelbundet på handtag, telefoner, lister och andra ytor som man brukar
ta i. Används även vid städning av toaletterna.
När medarbetare blir sjuka, vikarierar de andra medarbetarna om möjligt. Ordinarie schema kan
komma att brytas.
Om det finns för få medarbetare tillgängliga under hela dagar eller delar av dagar, meddelas
föräldrarna att vi ej kan ha öppet skola förskola och fritids. Denna åtgärd tillgriper vi av
arbetsmiljöskäl. Innan denna åtgärd tillgrips samråder vi med skolans styrelse för att se över
alternativa lösningar.
Skulle det finnas anledning att stänga skola och fritids under kortare eller längre period för att
förhindra smittspridning, sker det utifrån myndighetsdirektiv.
Föräldrar som själva är sjuka har rätt att sända sina barn till skolan, men vi har förståelse för om man
ej vill göra det. 48-timmarsregeln gäller. Det vill säga, ingen kommer till skolan/jobbet för än hen varit
symptomfri/feberfri 48 timmar.
Om det uppstår situationer där föräldrar önskar att barnen är hemma, ej på grund av egen sjukdom
utan av oro för smitta, arbetar vi för att finna individuella lösningar med hänsyn till skolpliktens krav.
Samma sak gäller om föräldrar känner oro för att låta sina barn delta i utflykter och resa med
kollektivtrafiken.
Utifrån riskbedömning kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet för arbetsmiljö har vi beslutat om
följande restriktioner vid mathantering i samband med skollunch. Inget barn tar mat själv via
självservering. Personal delar ut mat och lägger upp på elevernas tallrikar. Detta för att undvika
smittspridning via uppläggningsbestick. Ingen sallad serveras eller råa grönsaker, endast kokta
grönsaker serveras. Kocken reducerar portioner från köket så att ingen returmat kommer in i köket.
Vi håller vår hemsida uppdaterad med aktuell information.

