
 
 

Fortsatta anpassningar och åtgärder på grund av cov-19 

 

För hela verksamheten 

Vid positivt testsvar vem ska jag informera? 
● Om du som medarbetare testat positivt för cov-19 skall du informera rektor samt 

följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt rekommendationerna för 
Västerbotten. 

● Om du som vårdnadshavare har ett barn som testat positivt för cov-19 skall du 
informera rektor.  

Stanna hemma! 
● Vuxna och barn som bor med någon som inväntar testsvar på covid-19 eller är 

konstaterad smittad ska stanna hemma och undvika att träffa andra. 

Vuxna och barn som bor med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna 
hemma och undvika att träffa andra. Om någon ytterligare i familjen blir sjuk i 
symtom som vid covid-19, så rekommenderar vården provtagning. 

Barn i ålder 0–5 år provtas enbart efter bedömning av läkare. 

Barn i ålder 6–12 år provtas i Umeå kommun med stöd av vårdpersonal på 
vårdcentralerna. 

Barn/ungdomar i ålder 13 år och äldre kan provtas via egentest. Elever i 
gymnasieskola och studerande på vuxenutbildningen omfattas normalt av 
förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan om de bor tillsammans med 
någon som har covid-19. 

Stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus två extra dygn. Om sju dygn har 
gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott 
allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om 
det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva). Barn sex år och 
uppåt rekommenderas i första hand testning. Ovanstående upprepas vid varje nytt 
infektionstillfälle. 

● Om du som gymnasieelev eller äldre uppvisar kortvariga symtom som går över inom 
ett dygn: stanna hemma så länge du har symtom plus två extra dygn. Om du har 
symtom mer än ett dygn ska du stanna hemma minst sju dygn. Om sju dygn har gått 
sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott 
allmäntillstånd, kan du återgå till arbete eller skola även om du har kvar lindriga 
symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva) 

 

 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.1177.se/Vasterbotten/aktuellt/nya-rekommendationer-i-vasterbotten/


 
 
Vem informerar? 

● Om smittan är konstaterad via provtagning i sjukvården har behandlande läkare, 
enligt Smittskyddslagen, en skyldighet att påbörja smittspårning. Förskolan eller 
skolan genomför inte på egen hand någon smittspårning. 

● Från skolan önskar vi att du som medarbetare eller vårdnadshavare tar kontakt med 
rektor så snart du får besked om att du själv eller barnet/eleven har bekräftad 
covid-19. Det möjliggör för rektor att informera berörda medarbetare, elever och 
vårdnadshavare.  

● Rektor informerar vid bekräftad smitta i verksamheten utifrån beslut/direktiv från 
smittspårare vid Smittskyddsenheten. Umeå Waldorfskola följer  
svenska myndigheternas rekommendationer och beslut som fattas och det finns en 
beredskap att hantera om personalen inte kan arbeta och verksamheten behöver 
flyttas eller stängas. 

● Möten genomförs digitalt. 

● Om du som vuxen (även gymnasieelever) ej kan hålla distans uppmanas du att bära 
munskydd.  

 
Städrutiner 

● Helg- och lovstäd koordineras av föräldraföreningen och utförs familjevis, vilket har 
beslutats efter samråd med smittskyddsläkare. 

● Lokalvården utför städ i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
 

 
Arbeta hemifrån 

● Alla medarbetare som kan ska arbeta hemifrån. 
  

 

Förskola  
● För att minska smittspridning sker all lämning och hämtning på förskolan utomhus.  

 

Skola  
● Med stöd av förordning (2020:115) har huvudman fattat beslut om fortsatt partiell 

distansundervisning för klasserna 7-12 tom vecka 13. 
Klassföreståndarna och ämneslärarna ansvarar för att elever och vårdnadshavare 
löpande erhåller klasspecifik information. 

 
 
 
 
 


