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Informationsprotokoll
Enskilda/fristående
Varje hemkommun har ett ansvar att föra information vidare till fristående verksamheter.
Region Sörmland kommer framöver att skicka informationsprotokoll utifrån möten med
smittskyddsläkaren till samtliga fristående verksamheter inom utbildning i Sörmland.
Möten är planerade till fredagar varannan vecka.
Frågor från rektorer
Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, har fått flera frågor från rektor som han besvarat.
Han har valt att hålla sig generell i svaren utifrån att han inte känner till den enskilda
skolans situation.
Munskydd i verksamheten
FHM har inte längre någon rekommendation om att inte använda munskydd, vilket
innebär att flera kommuner numera har fattat beslut kring munskydd i verksamheten.
Signar Mäkitalo påpekar dock att verksamheten bör vara medveten om att skyddet inte är
så stort. Han vill även påpeka att det inte är någon rekommendation att använda
munskydd, men ser inget problem om en lärare önskar använda.
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Smittspårning
Det är inte skolans sak att smittspåra. Regionens läkare som identifierat en sjuk har
ansvar för smittspårningen.
Däremot har skolan ett arbetsmiljöansvar och det är svårt att ta det ansvaret om man inte
har ett grepp om huruvida smittan har skett i skolans lokaler och på vilket sätt.
Vid större utbrott på en skola ska skolchef (rektor/huvudman för den fristående
verksamheten) kontakta smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo.
AFS
”Dokumentera oönskad händelse med konstaterad exponering” Hur ska skolchefer/rektor
tolka innebörden? Smittskyddsläkarens rekommendation att en definition sker
tillsammans med fackets representanter.
Trängsel
Signar tolkar den nuvarande situationen som att schemaändringar kan vara aktuella. Att
öppna undan för undan. Just nu minskar smittspridningen i hela Sverige, men historiskt
sett så har det gått snabbt när smittan åter sprids. Rekommendationen är att analysera
varje skola för att kunna vidta rätt åtgärder.
Stanna hemma vid väntan på svar efter provtagning
Smittskyddsläkaren informerade om att den som tar ett prov ska stanna hemma i väntan
på resultat. 94% av de som testar sig för Covid är inte smittade. Utifrån en
samhällssituation har FHM valt att inte lämna rekommendationer om att hela familjen
ska stanna hemma när någon i familjen väntar på provsvar.
Taxi
Smittskyddsläkaren har informerats om risker i samband med taxiresor för elever inom
särskolan – utifrån att flera elever delar taxi. Taxiresor har inte betraktats som en
smittoplats.
Smittskyddsläkarens rekommendation, ifall detta upplevs som ett problem, är att ändra
elevernas starttider. Eleverna kan börja i skolan och åka hem från skolan vid olika
tidpunkter. Signar kommer att lyfta problematiken med Sörmlandstrafiken vid ett möte
senare idag.
Även munskydd på elever och taxichaufför är ett alternativ som dock kan vara
problematiskt.
APL
Från v 7 räknar verksamheten med att alla äldre som har accepterat vaccination är
skyddade, vilket bör innebära att äldreboenden åter kan ta emot elever. Vid
riskbedömning föreslår smittskyddsläkaren att kontakt tas med arbetsmiljöverket.
Vaccinet
Smittskyddsläkaren informerade mötet om att de flesta borde vara vaccinerade till/under
sommaren. Alla som är under 65 år kommer att erbjudas Astra Zenecas vaccin (lägre
skyddseffekt och data är inte tillräckligt stabila för att vaccinet ska kunna rekommenderas
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till äldre). Anledningen är att Sverige har låg tillgång till det andra vaccinet och därmed
enbart erbjuda vaccinet till personer över 65 år.
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