Riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder
Orsak till riskbedömning

Öppna upp delar av lokalerna på UH under pågående
stängning av gymnasieskolor för att möjliggöra
undervisning för elever åk 3 El- och energiprogrammet på
Universitetsholmens gymnasium att kunna slutföra
praktiska undervisningsmoment inför examen.

Verksamhet som berörs
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Universitetsholmens gymnasium

Resultat av Riskbedömning
Undersöka – risker och riskkällor

Risk för smittspridning

Personer/grupper som berörs
Elever åk 3 på El- och energiprogrammet
Medarbetare med undervisning på El- och
energiprogrammet

Handlingsplan
Allvarlig
risk

Annan
risk

Åtgärder

Ansvarig

Klart
datum

Uppföljning

Skolan har vidtagit
Rektor
200414 Löpande
smittskyddsåtgärder enligt
Folkhälsomyndighetens
rekommendation och hörande
med smittskyddsläkare vid
Smittskydd Skåne.
Enhetschef för centrala elevhälsan Enhetschef CEH Dagligen Löpande
ges i uppdrag av nämnden att
löpande
dagligdags bevaka
Folkhälsomyndighetens och
Smittskydd Skånes information
om det aktuella smittskyddsläget
för att ge beslutsfattarna underlag
till beslut om något i upplägget
behöver förändras.
För att minimera eventuell
smittspridning gäller ovan inför
varje undervisningstillfälle.
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Information till eleverna gällande
förhållningsregler för
genomförande av undervisning,
enligt nedan:

Rektor

Sträng uppmaning om att stanna
hemma om man är sjuk eller har
lindriga symtom

Rektor

Inför
Löpande
varje
undervis
ningstillf
älle
Löpande

Basal hygien, tvätta händerna
ofta med handtvätt /handsprit

Rektor

Löpande

Placering, avstånd minst 2 m
mellan varje elev under
laborationerna

Rektor

Löpande

Begränsade ytor (endast
verkstaden) för eleverna att vistas
på i skolans lokaler

Rektor

Löpande

Begränsning av antal elever
Max 8 elever vid varje
laborationstillfälle och 2 lärare

Rektor

Löpande

Städning av toaletter två ggr per
dag

Rektor

Löpande

Undervisningsmaterial är nytt,
individuellt och återanvänds ej

Rektor

Löpande

Deltagare vid riskbedömningen:
Agneta Nilsson (Rektor UH) Hanna Boulter (HR- chef), Klas Johansson (huvudskyddsombud Lärarnas Riksförbund), Fredrik Björkman (ersättare
huvudskyddsombud Lärarförbundet), Adriana Ståhl (huvudskyddsombud Kommunal), Eva Walman( HR-konsult arbetsmiljö och hälsa)
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