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INFORMATIONSPROTOKOLL

Smittläget
Se bifogade dokument från vår smittskyddsläkare.
-

Information om covid-19 och covid-19 vaccin på olika språk
Covd-19 vecka 17
Incidens per kommun v 17
Scenarios för sommaren 2021

Smittskyddsläkaren är mycket tacksam om skolorna kan bistå dem med informationen om det
finns möjlighet. De ser problem med att få till testning när det behövs och är bekymrade över
risken att vaccinationstäckningen kan var bristfällig i olika miljöer.

I Sverige och Sörmland är det i åldersgruppen 10-19 åringar som antalet smittade ökar. Inom
övriga åldersgrupper sker i dagsläget ingen ökning. Situationen är problematisk utifrån att
gruppen inte vaccineras. Sammanfattningsvis är det en fortsatt liten minskning av antalet
smittade. Däremot har Sverige den högsta smittspridningen i Europa.
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I Israel och Storbritannien, där vaccineringen har kommit långt (över 60% är vaccinerade), är
resultatet en minskad smittspridning.
Det finns tre scenarion för sommaren som smittskyddet tittar på (se bifogat dokument och figur
61-63).
Självtest
De självtest som säljs är inget som smittskyddsläkaren rekommenderar.
Smittskyddsläkaren meddelade att han ska få information från FHM angående ett projekt som
bland annat Västmanland har inför hösten. De köper in Antigentest som är så kallade självtest för
elever. Dessa test skulle eleverna kunna använda innan de kommer till skolan. Vid positivt test
stanna hemma och köra ett PCR-test i regionens allmänna spår. Smittskyddsläkaren återkommer
när han fått mer information.
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har besökt 120 grundskolor och går nu ut och slår ner och säger att skolorna
har gjort fel.
Smittskyddsläkaren informerade om att Arbetsmiljöverket enbart går efter de
rekommendationerna som finns. Ett exempel är rekommendationen om att hålla två meters
avstånd. Arbetsmiljöverket tar ingen hänsyn till det problematiska med att hålla två meters
avstånd i en skola.
Ledighetsansökningar
Smittskyddsläkaren meddelar att rektor behöva värdera behovet av resan (exempelvis om det är
begravning). Däremot är det viktigt att eleven följer de rekommendationer som finns.
Risken vid resor utomland är att den indiska stammen blir spridd i Sverige, vilket den i dagsläget
inte är.
Skolavslutning
Senast den 17 maj kommer FHM ut med nya rekommendationer kring skolavslutning.
Fjärr/distansundervisning
Samtliga förvaltningschefer meddelade att nuvarande upplägg fortsätter fram till sommaren.
Upplägg för möten mellan förvaltningschefer och smittskyddsläkare
Förvaltningscheferna är nöjda med nuvarande upplägg. Begreppet förståelse är viktigt. Det har
varit en styrka att arbeta på det här sättet, vilket inte alltid har skett i andra regioner.
Smittskyddsläkaren har semester v 25-28.

Nästa möte
Fredagen den 21 maj kl. 8.00-8.30.
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