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Frågor att ta ställning till inför
kontakt med regionens smittskyddsenhet
Information om skolan
 Vilka årskurser finns på skolan?
 Hur många elever går på skolan?
 Hur många lärare och annan personal finns på skolan?
 Hur många elever (cirka) finns i varje klass?
 Utgörs skolan av en eller flera byggnader? Ett eller flera våningsplan? Hur
många fikarum och andra samlingsrum finns där personal samlas?
 Hålls möten mellan personal digitalt eller fysiskt?
 Vilka förebyggande åtgärder har skolan vidtagit?

Stor sjukfrånvaro på skolan
 Har elever/personal varit borta från skolan under en specifik tidsperiod, ex.
under en och samma vecka, eller har sjukdomsfall rapporterats löpande?
 Den senaste veckan, hur många personer har varit hemma från skolan på grund
av sjukdom?
o Varav elever?
o Varav lärare och övrig personal?
 Finns det en specifik aktivitet eller ett tillfälle som du tror kan ha orsakat
smittspridning i skolan? Ex. kick-off, idrottsdag, gemensamma aktiviteter
m.m.

Fall av covid-19
 Finns bekräftade fall eller endast misstänkta fall av covid-19 på skolan?
o Bekräftat fall - person som provtagits och bekräftats ha covid-19
o Misstänkt fall - person med symtom som ej bekräftats ha covid-19 eller
person som uppmanats stanna hemma p.g.a. att hen är hushållskontakt
till någon som bekräftats ha covid-19
 De senaste två veckorna, hur många bekräftade fall av covid-19 har du fått
kännedom om?
o Andel elever med covid-19 på skolan? (ex. 10 elever/totalt 400 elever)
o Andel personal med covid-19? (ex. 3 personal/totalt 50 personal)
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Avgränsningar och smittkedjor
 Går det att ”ringa in” var smittan finns? T.ex. en viss byggnad, våningsplan,
korridor? En viss årskurs, klass eller kompisgäng?
 Finns en tydlig koppling mellan de sjuka eleverna, t.ex. samma klass, samma
kompisgäng, samma klassrum eller samma fritidshem?
 Finns möjlig koppling mellan de sjuka eleverna utanför skolmiljön, tex. att de
ingår i samma idrottslag eller gemensam fritidsaktivitet?
 Finns tydlig koppling mellan de sjuka lärarna, t.ex. samma arbetslag eller
gemensamma fysiska möten?
 Finns möjlig koppling mellan de sjuka lärarna utanför skolmiljön, t.ex. att de
umgås privat eller tränar på samma gym?
 Finns tydlig koppling mellan de sjuka lärarna och de sjuka eleverna?

Åtgärder
 Vilka åtgärder har redan vidtagits?
 Planeras fler åtgärder att vidtas?
 Vilka åtgärder önskar du vidta?
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