Information om Coronaviruset 2020-02-27
Sigtuna kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram
kring coronaviruset. Vi bevakar utvecklingen aktivt och har beredskap för ett eventuellt
förändrat läge.
Folkhälsomyndigheten bedömer risken som låg för att smittan ska spridas i Sverige. Ur
ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som
återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal,
och oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där
coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma
på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana
symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via
telefon.

När måste jag stanna hemma och kontakta vården?
Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av
följande stämmer in på dig:


Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Iran, Sydkorea eller Italien – i
regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna eller Veneto.



Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård.
Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för
smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.
Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där
personer har blivit sjuka av coronaviruset.
Telefonnummer: 1177
https://www.1177.se/Stockholm/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19
Vid oro och frågor hänvisas till elevhälsans medicinska insats. Den har ansvar för
smittskydd och hygien i skolan och följer råden från smittskyddsläkarorganisationen.
Verksamhetschef elevhälsans medicinska insats:
Birgitta Asplund, birgitta.asplund@sigtuna.se
073 6663342
En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid
ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna
ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta
och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att
förorena händer.
Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsammasjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
Informationsblad till resenärer som varit i områden där smittspridning sker.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskyddsjukdomar/sjukdomar/coronavirus/fohm-information-resenarer-coronavirus-sve.pdf

