Växjö 2021-04-21

Smittspårning av covid-19 i skolmiljö
Rutiner för att säkerställa att elever och vuxna med symptom förenliga med covid-19 inte närvarar i skolan är av
största vikt. Det förebyggande arbetet att alla kan hålla avstånd och minska trängsel är också mycket viktigt.
Nära kontakt innebär att man under smittsam fas (upp till 48 timmar innan symptomdebut) varit närmare en individ
som testats positivt för covid-19 än 2 meter i sammanlagt minst 15 minuter under 1 dygn.
Ansamling av fall innebär i normalfallet att 3 eller fler elever/vuxna i samma klass eller motsvarande insjuknat under
en två veckors period. I dessa fall kan det bli aktuellt med en utbrottsutredning, antingen enligt egna rutiner i
kommunen/skolan eller i samråd med Smittskyddet.
Lärare och annan vuxen personal på skolan: Smittspåras på samma sätt som tidigare, mer information finns tex i
informationsbladet: https://www.regionkronoberg.se/contentassets/e6bd74af13d34968abecee99455f4b42/till-digsom-har-haft-nara-kontakt-med-person-som-har-covid-19.pdf
Observera att det bara är de som uppfyller definitionen för nära kontakt som skall provtas dag 5 (och att det är just
detta som det förebyggande arbetet skall försöka minimera behovet av, allt för att bryta smittkedjorna tidigare).
Elever i högstadie- och gymnasieålder: Smittspåras på samma sätt som vuxna inom skolan, se ovan. I väntan på
provsvar rekommenderas de asymtomatiska nära kontakterna att fortsätta gå till skolan men inte delta i
fritidsaktiviteter utanför skolan. Det är extra viktigt att man håller avstånd tills svar på provet dag 5 är klart.
Elever i låg- och mellanstadieålder: Information till vårdnadshavare på samma sätt som tidigare vid fall som berör
dessa åldersgrupper. Vid enstaka fall i en klass där den som testats positivt ej varit i skolan med symptom (eller gått
hem direkt vid symtomdebut) sker ingen provtagning av nära kontakter i dessa åldrar.
Har en elev/vuxen varit i skolan med pågående symptom och sedan testats positivt alternativt vid ansamling av fall
(se ovan) bör man överväga att även nära kontakter i dessa åldrar provtas dag 5.
Sker provtagning så gäller samma som för elever på högstadiet och gymnasiet, se ovan.
Vid kontakt med Smittskyddet (0470-588278 under kontorstid) så har Folkhälsomyndigheten tagit fram
frågeställningar som bör vara besvarade så att rådgivningen kan bli så bra som möjlig:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ab1f73faa9e04adf86712125bc009e9f/fragor-infor-kontaktmed-smittskyddsenheten.pdf
Utöver detta så bör skolan/rektor vara behjälplig med att:
1. Identifiera vilka personer som den smittade har varit i kontakt med i den smittsamma fasen, dvs upp till 48
timmar innan symptom samt vilka som räknas som nära kontakter.
2. Förmedla information till berörda personer om att de kan ha utsatts för smitta. Observera att man aldrig får
uppge vem den smittade personen som gett upphov till smittspårningen är.
Ytterligare information, råd och tips vid fall av covid-19 inom skolmiljön:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/hantering-av-covid-19-iskolmiljo/
Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/v/vagledning-for-smittsparning-av-covid-19/
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