Nyköpings Enskilda Grundskolas arbete för att minska risken för smittspridning
av coronavirus i skolor
För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på
symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det
gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk.
Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig
sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.
De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas
därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv
inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.
Länk till Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjlig. Sök upp skolsköterska
eller mentor om du inte mår bra.
Mentorer påminner elever på mentorstiden om att:
Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
Undvik att hälsa på andra genom att ta i hand.
Undvik nära kontakt med sjuka människor.
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder, före måltid,
mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när
möjlighet till handtvätt inte finns.
Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas
och från att förorena händer.
Affischer med ovanstående råd är uppsatta på flera ställen på skolan.
Handsprit har ställts ut på följande ställen: Hos skolledningen, hos skolsköterskan samt i kiosken
under dess öppettider.
Städfrekvens har ökat och nya städrutiner har införts tex att torka av bordsytor i klassrum vid fler
tillfällen.
Vissa klassrum har möblerats om för att öka avståndet mellan bordsraderna.
Alla klassrum möbleras om så att samtliga elever är vända fram mot tavlan så att eleverna i händelse
av nysningar inte nyser varandra i ansiktet.
Vissa aktiviteter har under vårterminen ställts in tex informationskväll för föräldrar, skoldisco och
framöver prövas varje aktivitets lämplighet utifrån myndigheters rekommendationer.
Skolans samtliga elever går ut på skolgården under den längre lunchrasten.

De dagar då eleverna inte har idrott har de Fysen-pass utomhus vilket minskar smittrisk jämfört med
att sitta inomhus.
Personalen uppmanas att bemöta oroliga elever med lugn och saklighet.

