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INFORMATIONSPROTOKOLL

Smittläget
Smittspridningen är fortsatt hög. Under måndag-onsdag denna vecka (vecka 10) fanns tendenser
på att spridningen planat ut (men på en hög nivå), men under torsdagen tog den åter fart. I
dagsläget vårdas 8 patienter på IVA och över 40 är inneliggande i sjukvården.
Verksamheten inom förskolan och skolan är fortsatt påverkad. En förändring, från hösten, är att
barnen i större utsträckning blir sjuka.
Fortsatt problem med att folk går till arbetet trots att de är sjuka.
Ny vägledning för smittspårning
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/testning-och-smittsparning/smittsparning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-forsmittsparning-av-covid-19/
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Dilemman kring hur rektor ska administrera smittspårningen. Smittskyddsläkaren ska föra en
dialog med smittspårarna, men det är svårt att komma ifrån att arbetsledaren har ett ansvar dock
inte det fulla ansvaret. Den snabba ökningen av antalet smittade innebär i dagsläget att
smittspårarna har svårt att hinna.
Smittskyddsläkaren tror att det kommer en ny vägledning under nästa vecka.
Det ser olika ut kring smittspårning i landet. I vissa fall är det smittspåraren som kontaktar, i
andra får personen själv ringa runt osv.
För rektorer är det bra att känna till att under tiden för smittspårning och att personal går hem i
väntan på provsvar (48h) kan man få smittbärarpenning utan läkarintyg.
Gravid personal
Smittskyddsläkaren informerade om att han varit i kontakt med SKR (Sveriges Kommuner och
Regioner) kring personal som har passerat vecka 20 i sin graviditet. Arbetsgivaren behöver se
över sin organisation för att utröna ifall andra arbetsuppgifter kan erbjudas. Arbetsmiljöverket
har påpekat att man inom sjukvården kan arbeta med patienter som inte är smittade,
administrativa arbetsuppgifter eller erbjudas att arbeta hemifrån. Om rektor inte hittar andra
arbetsuppgifter är det Försäkringskassan som avgör ifall ersättning betalas ut.
Gymnasiet
Från utbildningscheferna framkom en problematik kring 2-meters regeln inom gymnasieskolan.
Eleverna befinner sig i klassrum, lektioner pågår under längre tid än 15 minuter (vilket innebär
att munskydd inte är användningsbart som smittskydd). Ett alternativ är att ha en genomgång på
max 15 minuter och därefter dela in eleverna i mindre grupper, vilket kräver att delar av skolans
elever erbjuds undervisning på distans för att lokalerna ska räcka till.
Munskydd är ett bra sätt att minska smittspridningen om de används vid kortare möten,
exempelvis vid blodtrycksmätning på Vård- och omsorgsprogrammet.
Om en elev blir smittad innebär det att distansundervisning behöver ske för klassen, vilket
kommer leda till att denna form av undervisning kommer att öka. Till detta kommer en oro
utifrån elevernas psykiska hälsa (titta gärna på BRIS årsredovisning angående psykisk hälsa som
presenterats).
Smittskyddsläkaren påpekade återigen vikten av att de vuxna i verksamheten håller avstånd. En
smittspridning bland lärare på en skola får stora konsekvenser.
Distans
Kommunerna i Sörmland kör delvis distans fram till påsklovet. En eventuell förlängning av
dessa beslut kommer att fattas längre fram då verksamheterna har mer information om hur
situationen ter sig. Smittskyddsläkaren ställer sig bakom beslutet utifrån den smittspridning som
pågår. Han påpekar vidare att han har förtroende för att verksamheten fattar de beslut som
behövs för att minska risken för smittspridning och har därför valt att inte ta fram
rekommendationer för förskolan/skolan.
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Skolskjuts
Joakim Karlén, verksamhetschef för allmän kollektivtrafik, informerade utifrån de frågor som
framkom under förra mötet.
Joakim berättade att kollektivtrafiken överlag har lite trängsel, men till och från skolan uppstår
trängsel på vissa platser. Landsbussarna innebär inget problem eftersom man där inte kan ta
ombord fler än vad som erbjuds i form av sittplatser utifrån rekommendationer. Problemet
uppstår på stadsbussarna då det erbjuds ståplatser. Förarna har där inte mandat att mota någon
passagerare. För att lösa situationen har kollektivtrafiken ansvarat för att
-

kundvärdar hjälpt till med att fördela passagerarna för att få till en jämnare spridning i bussarna
(utifrån att vissa förstärningsbussar har gått nästan tomma).
Förstärkningsbussar sätts in på de sträckor där trängsel uppstår. Dessa bussar följer inte en linje
hela vägen om den går tom utan förstärker då på en annan tur.
Följa upp munskyddsanvändningen och dessa visar på att det skett en markant ökning av
användandet sedan rekommendationen infördes.

Korrigering utifrån tidigare informationsprotokoll
I informationsprotokollet daterat 210226 stod följande angående undervisning på SFI och
Komvux:
o

gruppen ska bestå av max fyra personer och strikt följa två metersgränsen inomhus
(vilket i dagsläget gäller fram till den 14 mars om inte nya rekommendationer
inkommer)

Korrigeringen består i att gruppen kan bestå av upp till åtta personer, men ju färre desto mindre
risker för smittspridning.

Mats Larsson
Ordförande

Signar Mäkitalo
Smittskyddsläkare

Elin Liljeblad/Charlotte Bergstedt
Protokollsansvariga
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