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INFORMATIONSPROTOKOLL

Smittspridning
Smittspridningen är dramatisk från förskoleåldern och uppåt. Den brittiska varianten har
gjort att flera åldersgrupper drabbas. Barn blir inte så sjuka, men de kan smitta vidare.
Vid smittspårning syns tydligt att smittan sprids i familjer och att föräldrarna till exempel
tar med sig smittan till sina arbetsplatser.
Utvecklingen ser olika ut i olika kommuner i Sörmland. Till exempel har antalet fall gått
ner i Katrineholm men upp i Nyköping under vecka 13. Det är svårt att se vad det kan
bero på. I Katrineholm stängde man flera förskolor och införde hel distansundervisning
vilket kan ha inverkat.
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Informationsplikt och utlämning av uppgifter
Den som fått diagnos Covid-19 ska ta kontakt med dem man träffat och till exempel
informera sin skola eller arbetsplats, vilket också nästan alltid sker. Därför har rektorerna
god kännedom när de kontaktar smittskyddet och kan få bra rekommendationer.
Transparens kring stängda skolor och klasser eller antalet fall på en skola till exempel är
viktig för att undvika oro och spekulationer. I små organisationer är det dock även viktigt
att den typen av information inte leder till att individer kan identifieras samt att elever,
personal och vårdnadshavare får informationen direkt från skolan innan allmänheten nås
av nyheten via tidningen.

Frågor inför kontakt med smittskyddsenheten
Det dokument som Folkhälsomyndigheten tagit fram och som mailats ut till rektorer för
att användas som underlag vid kontakt med smittskyddsenheten ska inte skickas in.
Svaren skall inte lämnas in skriftligt utan användas som underlag vid samtalet med
smittskyddsenheten.

Brist på vikarier och erfaren personal
När många i den ordinarie personalen på tex en förskola är frånvarande är det svårt att få
tag i erfarna vikarier som vill jobba. Det finns också en risk för att det inte finns
tillräckligt många ordinarie personal för att ge nya vikarier introduktion.
Det kan bli svårt att klara att inte slå ihop förskolor under sommaren som kommunerna
brukar göra.

Pandemitrötthet
Skolorna börjar märka av en pandemitrötthet hos elever och vårdnadshavare. Fler elever
kommer till skolan nu med milda symptom och skickas hem. Det blir också svårare och
svårare för vissa förskolor att ha en lägre servicegrad och tex stänga tidigare på
eftermiddagarna. Samtidigt har många vårdnadshavare god förståelse och har haft sina
barn hemma.
Tröttheten känns igen av smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Signar
poängterar att skolorna gör ett mycket bra jobb och att vi hoppas att vi kan hålla skolorna
öppna. Skolor och förskolor är oerhört viktiga för hela samhället. Vi har en kraftig
smittspridning just nu. I värsta fall blir det inte lugnt förrän någon gång i juni. Vart det
bär väg beror på hur mycket befolkningen orkar att bland annat hålla två meters avstånd.
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