
 
 
 
 
 
 
 
 

Smittskyddsläkaren  W-2021-084 
 

Postadress Telefon  Telefax 
Falu lasarett Smittskyddsläkare 023-49 23 26, 023-49 28 61 023-49 07 72 

Smittskyddsenheten Smittskyddssköterska 023-49 07 84, 023-49 02 73 E-post 

791 82  FALUN Smittskyddsassistent 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se  
 hiv/STI-samordnare 023-49 14 19 Hemsida 

 Hygiensköterska 023-49 03 22, 023-49 02 76 

023-49 06 23 

www.regiondalarna.se/smittskydd  

 

      

Inför höstterminen 2021 – covid-19 

 
Smittskydd Dalarna vill ge råd och information inför skolstarten i höst. Även om förhoppningen 

är att mycket ska bli normalt igen är det en ny normalitet samhället ställs inför. 

Folkhälsomyndigheten menar att utgångsläget inför hösten är att närundervisning ska bedrivas. 

Dock med stor beredskap för att det kan bli utbrott och att man måste ställa om. Vidare betonas 

vikten av förebyggande åtgärder, att begränsa risken för smittspridning. 

 

En stor del av befolkningen från 18 år och äldre kommer att vara vaccinerade i höst. Så 

småningom kommer även yngre att erbjudas vaccin men vi är inte där ännu. Vaccinet måste 

godkännas för yngre åldrar. Till dess kommer det bli fall och även utbrott på skolor.  

Med anledning av detta, och att ingen vet hur viruset kommer att bete sig framöver, måste 

samhället fortsätta vidtaga åtgärder för att begränsa smittspridning. Forma en ny vardag. Utöver 

covid-19 sänker förebyggande åtgärder antalet insjuknade i andra smittsamma sjukdomar som 

influensa och magsjuka. 

 

 

Planera för: 

 Uttalad policy att man stannar hemma/går hem och lämnar prov vid symtom. 

 Regelbunden information och påminnelse om riktlinjer som gäller på skolan.  

 God handhygien. Tvål och pappershanddukar på toaletterna. Handdesinfektion på ställen 

som i entrén, klassrum och matsalen. 

 Undvik trängsel. Både bland elever och bland personal. Anpassa schemat så raster och 

start- och sluttid för dagen sprids ut. Se över lokaler, ha inte för många personer i trånga 

utrymmen. 

 Hålla distans. Sträva efter fasta grupper och blanda så lite som möjligt det vill säga 

begränsa antalet personer varje personal och elev träffar. Se över personalrum och 

klassrum för att underlätta att hålla avstånd till varandra. 

 Städning. Särskilt toaletter, ytor som bord och handtag och tömma papperskorgar. 

 God ventilation / vädra klassrummen ofta. 

 Rutin att tidigt upptäcka fall av covid-19 för att kunna vidtaga åtgärder som begränsar 

smittspridningen. 
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