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Information till rektorer vid fall av covid-19 inom skola/förskola
Varför får jag denna information?
En person med konstaterad covid-19 har informerat dig om att hen varit i din verksamhet under
smittsam period och kan därför ha utsatt andra personer i verksamheten för smittrisk. Det är inte säkert
att de blivit smittade eller kommer att bli sjuka, men de behöver informeras. Om den smittade
personen ber dig om hjälp med att informera nära kontakter är detta dokument ett stöd till dig. Den
smittade eller dess vårdnadshavare har i samband med provsvar via information på 1177.se, via läkare
eller smittspårare informerats om att kontakta rektor för att få hjälp med att informera de som hen har
haft nära kontakt med på skolan.

Vad kan jag göra i min roll för att bidra till att begränsa smittspridningen?
Du har en nyckelfunktion för att kunna informera andra som varit utsatta för risk om detta. Vi vill
därför be dig att informera dem som vistats i den angivna verksamheten vid den aktuella tidpunkten
om att de kan ha utsatts för en smittrisk. De ska uppmanas gå in på information och instruktioner till
skolpersonal, elever och vårdnadshavare vid konstaterat fall av covid-19 för att få mer information om
vad de behöver tänka på om det gäller skola och på Information och instruktioner till
vårdnadshavare vid konstaterat fall av covid-19 på förskola om det gäller information till
vårdnadshavare till barn på förskola.

Elev
Om det är en elev som har covid-19 rekommenderas att övriga elever/vårdnadshavare i den aktuella
klassen och de pedagoger som undervisat eleven då denna var smittsam informeras med
informationsblad enligt ovan.

Pedagog
Om det är en pedagog som har covid-19 rekommenderas att övriga medarbetare som varit i nära
kontakt, till exempel de som vistats samtidigt i personalrum eller arbetsrum, samt de
elever/vårdnadshavare som varit i samma klassrum informeras enligt ovan.

Sekretess
Information om enskild person skall aldrig lämnas ut såvida du inte fått tillåtelse av den enskilde att
göra så. Allmän information utan personuppgifter kan lämnas ut till klass/skola om samtycke har
inhämtats från den smittade. Att samtycke inhämtats ska dokumenteras på lämpligt sätt. I de
undantagsfall där samtycke av någon anledning inte kan erhållas kan Smittskydd Skåne kontaktas för
vidare åtgärd.

Information till rektorer vid fall av covid-19 inom skola/förskola
Smittskydd Skåne
Tel: 040-33 71 80
vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd
Utskrivna kopior gäller inte som original

