Hej!
Jag tycker det ser bra ut och borde kunna genomföras.
Mvh

Mattias Waldeck
Biträdande smittskyddsläkare
Smittskydd Skåne
Region Skåne
Postadress: Smittskydd Skåne, 205 02 Malmö
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 5
Skånes universitetssjukhus, Malmö
tfn +46(0) 44-3091608
Mattias.Waldeck@skane.se
Skane.se/smittskydd
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården, utvecklingen av näringsliv, kollektivtrafik, kultur
och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.
Från: Agneta Fredin [mailto:agnetha.fredin@malmo.se]
Skickat: den 9 april 2020 11:34
Till: Waldeck Mattias <Mattias.Waldeck@skane.se>
Ämne: Elevhälsan Malmö stad gymnasieskolan
Hej Mattias!
Översänder underlag efter vårt samtal tidigare idag.

Undervisningen kommer att ske i en lokal som är ca 300kvm. Skolan behöver ta in 8 elever
och två lärare/vecka. 90% av eleverna kör bil skolan. Eleverna kommer ombyta till skolan.
Går in via parkeringen och använder endast de fyra toaletter som finns inne i verkstaden,
vilka städas dagligen. Dörren till övriga skolan hålls låst.
Vid ankomst får de information om förhållningsreglerna som gäller under tiden i skolan, se
nedan. Eleverna håller avstånd och placeras ut i lokalen enligt bilaga. Mellan elev 1-4 finns
en vägg, syns inte på bilden. Lunchpaket hämtas på närmsta grundskola i linje med övriga
gymnasieelever. Raster sker utomhus med avstånd mellan eleverna. Det fysiska avståndet
gäller även skolans personal.
Sträng uppmaning att hålla sig hemma vid symtom, även lindriga sådana

Hålla fysiskt avstånd till varandra
Nys och hosta i armvecket.
Tvätta händerna ofta, i minst 20 sek i varmt vatten
Inför ovanstående kommer riskbedömning göras med huvudskyddsombud, lokalt
skyddsombud, HR samt ansvarig rektor. Vidare kommer jag att ges i uppdrag av nämnden
att dagligdags bevaka Folkhälsomyndighetens och er information om det aktuella
smittskyddsläget för att ge beslutsfattarna underlag till beslut om något i upplägget
behöver förändras.
Vår fråga till dig är om vi genom detta upplägg kan anses ha vidtagit de åtgärder som i
dagsläget kan krävas, eller om behöver vi göra/dokumentera något mer?
Med vänlig hälsning
Agneta Fredin
Enhetschef
Centrala elevhälsan
MALMÖ STAD
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
205 80 Malmö
Mob: 0732-01 54 99
agneta.fredin@malmo.se
www.malmo.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i
enlighet med EU:s dataskyddsförordning.
Du kan läsa mer om hur Malmö stad hanterar dina personuppgifter på
www.malmo.se/personuppgifter

