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INFORMATIONSPROTOKOLL

Smittspridning
Läget är lite lugnare nu. Men viruset har en stor potential att sprida sig. På enskilda skolor i
landet finns stora antal smittade elever.

Skolavslutning i juni
Inga förändringar har skett i några regler som påverkar skolavslutningarna och de bör därför
hållas på samma sätt som man gjorde förra året.

Terminsuppstart för elever
Mötet diskuterade huruvida det kommer att vara möjligt att anordna utflykter med bussresor och
övernattningar i tex campingstugor eller tält som team -bildande aktiviteter vid terminsstarten i
mitten av augusti. Enligt Folkhälsomyndighetens grundscenario där smittspridningen sjunker och
planar ut till låga nivåer under juli och augusti sker en anpassning till de smittskyddande
åtgärderna som innebär att det skulle kunna vara möjligt. Samtidig är det osäkert kring just barn
och skola då barnen inte är vaccinerade. Smittskyddsläkaren tar med sig frågan till
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Folkhälsomyndighetens ”Barngrupp”. Om man bokar tex bussar och boenden redan nu bör man
vara beredd på att behöva ställa in.

Uppstartsdagar för lärare
Folkhälsomyndighetens restriktioner anpassas utifrån smittläget i tre nivåer. I augusti-september
bör smittläget vara sådant att restriktioner från Folkhälsomyndigheten tas bort, nivå 1. Enskilda
arbetsgivare kan ändå ha beslut om att möten skall fortsätta att ske digitalt. Anpassningen av
restriktionerna förutsätter dock att smittspridningen fortsätter att gå ner, att vaccinationsviljan
fortsätter att vara hög och vi inte får ett bakslag efter midsommar tex. Även för lärarnas
aktiviteter kan det vara bra att ha alternativa planer.

Folkhälsomyndighetens ”barngrupp”
I gruppen finns bland annat tre företrädare för barnläkarorganisationer och Sörmlands
smittskyddsläkare Signar Mäkitalo. I gruppen diskuteras just nu bland annat förändringar i
skolförordningen som reglerar stängning av skolor och distansundervisning samt vaccination av
elever.
Ett alternativ som diskuteras är att utöka speciella vaccinationen och ge vaccin till de barn över
12 år som exempelvis behandlas mot cancer, vilket rör sig om ca fem barn i vårt län. Ett annat
alternativ är att vaccinera gymnasieelever. Här pågår diskussioner kring risk och nytta för
individen med bland annat läkemedelsverket.

Länktips inför sommaren
Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 — Folkhälsomyndigheten
(folkhalsomyndigheten.se)
Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler — Folkhälsomyndigheten
(folkhalsomyndigheten.se)
Frågor och svar om inreseförbud till Sverige - Regeringen.se
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten
(folkhalsomyndigheten.se)
Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset - Regeringen.se
Resklar - UD:s reseinformation direkt i fickan - Regeringen.se
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