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Information om hur Silverskolan hanterar pandemin covid-19
Vi följer dagligen utvecklingen och håller oss uppdaterade med Skolverkets och
Folkhälsomyndighetens direktiv, rekommendationer och föreskrifter.

Stanna hemma vid symtom
Alla elever och personal som känner symtom ska hålla sig hemma.
Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men
även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.
Vid symptom enligt ovan rekommenderas att ni beställer tid på hälsocentralen för att
testa er.
Elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan komma till
skolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det naturligtvis extra viktigt att
vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Om en elev blir sjuk under skoldagen
Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt.
Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem
själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Symtomfri i två dagar innan du kommer tillbaka
Elever och personal ska stanna hemma så länge de känner sig sjuka och vara
symtomfri i minst två dagar innan de kommer tillbaka till skolan.
Folkhälsomyndigheten anger att elever kan återgå till skolan även om de har
kvarvarande torrhosta när det gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit
symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Tillsammans kan vi minska trängseln i våra lokaler
Silverskolan består av tre olika skolbyggnader. Vi bedriver även musikundervisning
på Medborgarhuset/Lärcentra och Idrott på Sporthallen/badhuset/idrottsplatsen.
Det gör att elever och personal sprids på flera platser under skoldagen. Detta ger
relativt goda möjligheter till att våra 250 elever och ca 50 medarbetare kan hålla
social distans.
För att minska risken för spridning av covid-19 i skolan är det viktigt att vi minskar
risken för trängsel i våra lokaler.
Inför skolstarten har skolan valt att:


öka avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal, grupprum och andra
utrymmen så långt det är möjligt



hålla god ordning i våra lokaler och förråd så att det blir enkelt för städpersonal att
hålla rent



säkerställa rutiner för handhygien



uppmana eleverna att så långt det är möjligt att vara utomhus under rasterna



påminna eleverna om att hålla fysiskt avstånd till varandra



avstå från aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel
föräldramöten, konserter och teaterbesök.



sätta upp informationsmaterial i lokalerna för att påminna oss om att följa
gällande råd



planera för utomhuspedagogik när det är möjligt



planera för anvisade platser i matsalen för alla klasser



införa rutiner för att påminna varandra att följa föreskrifterna
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