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Smittskyddsläkarens rekommendation till
huvudmännen för högstadie- och gymnasieskolor i
Södermanland
Smittskyddsläkaren har haft samråd med Förvaltningscheferna för
utbildningsförvaltningarna i samtliga kommuner i Södermanland inför
denna rekommendation.
Smittskyddsläkaren rekommenderar huvudmännen för region Sörmlands
högstadieskolor och gymnasieskolor att fortsätta bedriva närundervisning i
begränsad omfattning. Detta gäller trots den nationella rekommendationen
om återgång till närundervisning.
För närvarande ökar smittspridningen snabbt i länet och vi har
diagnosticerat fler nya fall av covid-19 de senaste veckorna än vad vi gjort
tidigare. Antalet smittfall våren 2020 kan vi dock inte jämföra oss med då vi
saknade tillräckligt med testkapacitet.
Antalet inlagda på sjukhus ökar liksom behovet av intensivvård.
För att minska risken för smittspridning i samhället rekommenderar vi i
Sverige att:
 undvika att personer ur olika hushåll träffas nära varandra
 undvika att åka kollektivt så att trängsel uppstår
 kunna använda lokalerna på arbetsplatser och skolor så att alla kan
arbeta på 2 meters avstånd
 att personer arbetar hemifrån så långt möjligt
Med den smittspridning som vi har i Sörmland så ser jag att vi behöver följa
dessa råd även i förhållande till skolundervisning veckorna 13, 14 och
början av vecka 15.
Smittskyddsläkaren rekommenderar därför att regionens högstadieskolor
och gymnasieskolor även fortsättningsvis under vecka 13, 14 och början av
vecka 15 begränsar närundervisningen till 20-80 %. Omfattningen av
närundervisningen måste ta hänsyn till eventuell smittspridning på såväl den
enskilda skolan som smittspridningen i kommunen.
Undantag för rekommendationen bör göras för:
- praktiska moment som inte kan skjutas upp,
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- examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp och som
inte kan genomföras på distans,
- elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, såvida
inte huvudmannen efter en bedömning i det enskilda fallet bedömer att
eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen genom fjärr- eller
distansundervisning, och
- elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning.
Denna rekommendation kommer att följas upp löpande och kan komma att
ändras i takt med att det epidemiologiska läget i regionen förändras.
Smittskyddsläkaren vill även påminna om vikten av att följa de nationella
allmänna råden.
Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se
Förskolor, skolor och gymnasier
Grundskolor och övriga obligatoriska skolformer
Regeringens förordning på skolområdet vid spridning av viss smitta
2020:115: https://svenskforfattningssamling.se/doc/202110.html
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