2020-11-18

Detaljerad information ang. nuläget med anledning av covid-19
Uppdaterad den 18 november 2020

Skolarnas verksamheter
Kommunens grundskolor bedriver i nuläget enbart närundervisning på plats i skolans ordinarie
lokaler, ingen fjärr- eller distansundervisning är aktuellt i nuläget. Även förskolorna är öppna som
vanligt.
Beslut om att stänga en skola/förskola kan endast göras av huvudmannen och endast då särskilda
kriterier är uppfyllda, ex. efter samråd med smittskyddsläkare eller vid rekommendation av
Folkhälsomyndigheten. (Källa: Skolverket, den 11 november 2020).
Regeringen har också möjliggjort olika typer av flexibla lösningar för de skolor som håller öppet som
vanligt. Med de här nya undantagsåtgärderna kan huvudmannen välja att erbjuda fjärr- eller
distansundervisning till elever som i vanliga fall skulle ha varit i skolan. Även lärare som behöver
stanna hemma kan få möjlighet att undervisa på distans trots att eleverna är på plats i skolans lokaler.
Det kan till exempel vara att läraren eller eleven har milda symptom på covid-19 och behöver stanna
hemma för att inte sprida smitta. (källa: Riksdagens webbplats och Skolverket)
På Luspengymnasiet bedrivs också undervisningen som vanligt. Dock har de större
undervisningsgrupperna delats för att rekommendationerna om avstånd lättare ska kunna följas.
APL:en för gymnasieelever på kommunens förskolor och skolor är avbruten i förtid och kommer att
återupptas då covid-19-läget är stabiliserat.
Lärcentrum i Storuman bedriver i nuläget fjärr- och distansundervisning och har begränsat sitt
mottagande på plats.

Barn till föräldrar med covid-19
Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas
som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler.
NYTT: Utifrån råd från smittskyddsläkare Stephan Stenmark (den 13 november) så ska nu även
”familjekarantän” tillämpas: ”[…] Det vi säger nu i smittspårningar är att om man har någon sjuk i
familjen
så är
hela familjen
hemma en
vecka.”
Källa:
SVT
Västerbotten
(https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/smittskyddets-svar-pa-era-fragor, ca 10.30 minuter in i
inslaget)

FÖRÄNDRINGEN BETYDER ATT:
När det finns en medlem i en familj som är positiv för covid-19 så ska hela familjen stanna hemma
från arbete och förskola/ skola oavsett ålder. Grundregeln är att man är hemma i sju dagar från den
sjukes provtagningsdatum. Om någon ytterligare i familjen blir sjuk i symtom som vid covid-19, så
rekommenderar vården provtagning. Källa: https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/lungoroch-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/skarpta-rad-ivasterbottens-lan/
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Barn i ålder 0–5 år provtas enbart efter bedömning av läkare. Barn i ålder 6–12 år provtas i Umeå
kommun med stöd av vårdpersonal på Hälsocentralerna, barn/ungdomar i ålder 13 år och äldre kan
provtas via egentest. Vad som gäller vid din vårdcentral går att läsa på 1177. Källa:
https://www.vk.se/2020-11-17/nya-rekommendationer-hela-familjen-ska-stanna-hemma-vid-smitta.

Om barnen/elever blir sjuka så uppmanas vårdnadshavare att frånvaroanmäla sina barn i så god tid
som möjligt så att verksamheterna kan anpassa personalresurserna, samt att komma ihåg att anmäla
dem som fortsatt frånvarande om frånvaron förlängs.

Övriga verksamheter
Fritidsgårdarna, bowlinghallar, gymmet i Tärnaby och simhallen i Storuman är stängda för besök
tillsvidare. Simhallen och gymmet är dock öppen för skolornas undervisning.
Möjlighet till lån av kurslitteratur kvarstår via kommunbiblioteket, i övrigt hålls biblioteket stängt
tillsvidare.

Anpassningar i verksamheterna
Arbetet med anpassningar med anledning av covid-19 fortsätter i alla våra verksamheter. Alla
verksamheter har bl.a. gjort riskbedömningar och handlingsplaner som hålls uppdaterade
fortlöpande. Försiktighetsåtgärder är vidtagna i samtliga verksamheter. Skolledarna har digitala
möten och hålls uppdaterade på läget. Förvaltningschefen deltar i kommunens krisberedskapsgrupp
och olika regionala och nationella grupper för uppdateringar på nya rekommendationer och läget i
allmänhet.
Här nedan presenteras ett urval av de olika åtgärder som gjorts i våra olika verksamheter:
•
•
•
•
•
•
•

Utökade städrutiner för lokalvården
Utökad information till personal och elever, lappar med hygienråd uppsatta i verksamheterna
samt att barnen/eleverna tvättar händerna med tvål och vatten länge och ofta.
Samverkan med elevråd
Ytdesinfektion av gemensamma ytor och apparater, även datorer och iPads.
Inga stora samlingar och utökade avstånd i klassrum och köer till matsalar.
Lunchschemat på skolor har setts över och lunchtider är flyttade för att möjliggöra
avståndshållande. Anpassningar vid servering.
Uteidrott så långt det är möjligt med aktiviteter som inte innebär närkontakt. Olika
anpassningar då det är inomhus, bl.a. ingen närkontakt och färre redskap som används.
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•
•
•
•
•

Möjlighet till digitala utvecklingssamtal
Digitala personalmöten där det är möjligt
Information på andra modersmål än svenska till vårdnadshavare och elever.
Förskolorna har anpassat måltidsserveringen för att minimera smittorisker
Utökade tvätt- och städrutiner av leksaker i förskolorna

Det finns inga krav eller rekommendationer från myndigheter kring att ex. bespisningspersonal ska
servera maten utan elever och barn kan fortsätta ta mat på egen hand (Källa: Livsmedelverket, den
11 november 2020), se även film med Livsmedelsverket/SVT här). Det enskilt viktigaste är att hålla
avstånd då man tar mat och detta kommer man fortsätta med att påminna om i verksamheterna,
utöver de anpassningar som redan är gjorda (se ovan).
***
Avslutningsvis, en hälsning
Folkhälsomyndigheten:

från

oss

i

verksamheterna,

Tillsammans bromsar vi spridningen av covid-19
Den pågående pandemin påverkar oss alla och mycket
har förändrats i vardagen. All personal fortsätter jobba
hårt för att anpassa verksamheterna så att ni som
kommer till oss kan tas om hand på ett säkert sätt. Men
mycket är sig också likt i det som nu är det nya normala,
där vi behöver hjälpas åt för att inte fler ska bli sjuka. Så
fortsätt följa råden som vi och andra myndigheter ger –
det är ett ansvar som vi delar. Tack för din omtanke
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