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Rekommendation om åtgärder vid misstänkt smittspridning av covid-19 i
klass eller avgränsad grupp i grundskola eller gymnasium
Den omfattande smittspridningen i Sörmland gör att situationen för hur man kan handlägga
misstänkt smittspridning av covid-19 ändras mycket snabbt.
Detta är en tredje rekommendation på kort tid från Smittskydd. Rekommendationen gäller
från och med onsdag 19 januari 2022 om hur man kan agera vid misstänkt smittspridning i
skolklassmiljö samtidigt som man möjliggör närundervisning för de som inte bär på smitta och
har rätt att undvika smitta i skolmiljö (gäller ej förskola eller fritids).

A

Om det i en skolklass/funktionell grupp i grundskola och gymnasium finns enstaka fall med
covid-19 som varit i klassen/gruppen inom de senaste 7 dagarna
Under dessa förutsättningar rekommenderar smittskyddsläkaren
• Att vårdnadshavare och eleverna i klassen informeras om att provtagning för covid-19
vid symtom bör ske. Vid symtom ska barnet stanna hemma och undvika deltagande i
fritidsaktiviteter.
• Barn utan symtom kan närvara i skolan, och behöver inte testa sig för covid-19 med
PCR prov.

B

Om det i en skolklass finns många elever (antal bedöms efter situation men kan röra sig om
åtminstone >15 % av barnen) med konstaterad covid-19 inom de senaste 7 dagarna.
Under denna förutsättning rekommenderar Smittskyddsläkaren att skolledaren gör en
helhetsbedömning ifall det går att fortsätta med skolnärvaro för de symtomfria barnen med
anledning av de smittskyddsåtgärder som vidtas i skolan.
• Om huvudman bedömer att skolnärvaro är möjligt för de symtomfria kan man fortsätta.
• Om huvudman bedömer att skolnärvaro innebär tilltagande smittspridning vilket
påverkar möjligheten till skolnärvaro kan det bli aktuellt med en kortvarig skolfrånvaro
om cirka 5 dagar för klassen/den avgränsade gruppen för att möjliggöra skolnärvaro.
o Elever som uppmanas till skolfrånvaro ska undvika deltagande i
fritidsaktiviteter.
o De elever som är symtomfria och som har haft covid-19 senaste halvåret behöver
inte vara frånvarande från skolan och inte testa sig, de får delta i fritidsaktivitet.
o De elever som är symtomfria och som har särskilda behov av skolnärvaro bör
erbjudas detta. Dessa elever ska undvika deltagande i fritidsaktiviteter.
• Elever med symtom ska stanna hemma och testa sig enligt de rekommendationer som
finns.
• Elever som haft covid-19 senaste 6 månader behöver dock inte lämna PCR-test.
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Kontakt med smittskyddsenheten
Om skolan bedömer att man behöver agera på ett annat sätt än det som framkommer i detta
dokument med anledning av smittspridning av covid-19 så är det självklart att så kan ske i samråd
med smittskydd.
Då rekommenderas i första hand telefonkontakt och i andra hand mejlkontakt enligt nedan.
Vid de tillfällen då de skriftliga rekommendationerna är tillfyllest önskar smittskydd få återkoppling
från skola om åtgärder som vidtagits med anledning av detta dokument. Information kan skickas via
e-post till smittskydd.vardhygien@regionsormland.se
Även i övriga fall kan kontakt sökas med Smittskydd via växeln telefon: 016- 10 30 00 eller vid ej
brådskande ärenden e-post till: smittskydd.vardhygien@regionsormland.se
Signar Mäkitalo
Smittskyddsläkare Region Sörmland

Folkhälsomyndigheten
Inför skolstarten — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Inför skolstart vårterminen 2022 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Skolverket
Detta gäller i skolan under vårterminen - Skolverket
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