Checklista
Rektor
Planering och åtgärder
Anordna e) eller ﬂera planeringsmöten, eller en planeringsdag, för
smi)spridningsanpassningar i skolan. Involvera alla skolans personalkategorier, 9ll
exempel skolmål9dspersonal, vaktmästare, elevassistenter, lokalvårdare, osv.
Utse en åtgärdsgrupp i skolan som ska utvärdera åtgärderna löpande och
sammanställa resultat - och återrapportera 9ll rektor och personal.
Utse en krisgrupp i skolan som ak9veras om smi)an är e) faktum.
Åtgärdsgruppen i skolan ska även ansvara för a) kartlägga riskgrupper och de
anpassningar/ åtgärder som behöver vidtas för dessa enskilda individer:
Kartlägga riskgrupper bland personalen och deras behov.
Kartlägga riskgrupper bland elever, deras familjer, och deras behov.
Koppla de lärare och stödlärare som behövs 9ll gruppen för a) uHöra
anpassningarna/ åtgärderna.

Hygien och städning
Ombesörj a) tvål alt. handsprit samt pappershanddukar ﬁnns 9llgängligt vid alla
handfat i skolans byggnad, både för personal och elever.
Diskutera med lokalvårdsansvarig ﬁrma och ställ tydliga krav på vad ska de vara
extra noggranna med i sin städning.
ENerfråga personal från huvudmannen för a) kunna uHöra extra städning av
skolans material (leksaker, läspla)or, datorer osv).
Utarbeta 9llsammans med åtgärdsgruppen e) förslag 9ll schemaläggning av
elevernas hygienru9ner (regelbunden handtvä), sprita händerna innan man
kommer in i lokalerna osv.) samt hur lärarna ska överse dessa.
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Ven5la5onen
Utvärdera ven9la9on i skolans lokaler. Boka 9d med en anläggningsﬁrma för a)
kontrollera ﬁlter, ersä) om möjligt med HEPA ﬁlter som visat sig vara det bästa
alterna9vet för a) förhindra smi)spridning.
Skapa en vädringsschema för a) alla lokaler ska vara vädrade innan och under
varje utbildningsmoment, samt vid skoldagens slut. Var särskilt uppmärksam på
vädring av gemensamma ytor där många elever vistas sam9digt: såsom korridorer
och matsal.
Om det behövs, ta kontakt med huvudmannen för a) eNerfråga extra personal för
vädring av lokalerna.

Kontakt med smi9skyddsläkare och huvudman
Stå i nära kontakt med regionens smi)skyddsläkare och skolans huvudman för a)
regelbundet kunna göra utvärderingar och omvärderingar för åtgärder om behov
uppstår.
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