Riktlinje för skolsköterskans mottagning gymnasiet
Lokaler och arbetsmiljö är varje rektors ansvar för sin skola. Följ de bestämmelser som beslutas lokalt
av rektor gällande anpassningar för att minska smittspridning. Folkhälsomyndighetens
rekommendationer ska följas för att bidra att minska smittspridning av Covid-19.
Skyddsutrustning
En individuell bedömning görs av skolsköterska huruvida man önskar använda skyddsutrustning så
som munskydd, visir och plastförkläde. Det kan till exempel vara i samband med vaccination, vägning
och mätning eller undersökning av kroppslig status. Beställ i samråd med din rektor. Tänk på att inte
beställa hem stora mängder av denna utrustning då rekommendationerna i samhället snabbt kan
förändras.
Mottagningsverksamhet skolsköterskor
• En elev i taget på mottagningen för planerade och oplanerade besök.
• Se till att det finns tillräckligt utrymme för att kunna följa folkhälsomyndighetens
rekommendation om social distans (1,5- 2 meter)
• Elever som besöker elevhälsan ska ej ha tecken på infektion
• För att erbjuda elever på gymnasiet hälsobesök finns möjlighet att kunna erbjuda hälsobesök
på plats samt på telefon för att det lagstadgade uppdraget ska kunna genomföras.
• Skolsköterska beslutar vilken metod som är bäst för sin verksamhet.
• Oavsett metod ska Riktlinje för hälsobesök följas som vanligt.
Vaccinationer
Vaccination enligt barnvaccinationsprogrammet av elever på AcadeMedia gymnasieskolor ska
genomföras. Kom överens med din rektor hur ni organiserar vaccinationstillfället på skolan. Håll antal
vaccinationstillfällen så få som möjligt men med tillräcklig tid och utrymme för att kunna följa
folkhälsomyndighetens rekommendation om social distans (1,5-2 meter mellan elever). Som vanligt är
det viktigt att eleven är symptomfri vid vaccination.
Annan vaccination (enligt barnvaccinationsprogrammet, samt Hepatit B för elever VO) ska ej utföras 7
dagar innan eller 7 dagar efter vaccination mot covid-19.
Folkhälsomyndighetens Om vaccinerna mot Covid-19
Vaccination mot Hepatit B för elever inom VO ska genomföras enligt den vaccinationsplanering som
finns för skolan. Kom överens med din rektor hur ni organiserar vaccinationstillfället på skolan så att
eleverna är vaccinerade inför kommande APL. För ett fullgott skydd inför APL bör två doser ha givits.
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