
   
 

  

Magelungens uppdaterade riktlinjer med anledning av spridningen av coronaviruset, Covid-19, 

2022-01-07 

 

Folkhälsomyndigheten har kommit med skärpta rekommendationer för hemarbete, resor och 

sammankomster från 23 december 2021. Arbetsgivaren genomför riskbedömningar utifrån ett 

arbetsmiljöperspektiv och genomför därefter åtgärder som behövs för att minska risken för 

smittspridning. 

 

Respektive chef tillhandahåller anpassad information till verksamhetens 

personal/elever/vårdnadshavare om det lokala smittförebyggande arbetet. 

På www.1177.se finns all information för vad som gäller avseende riktlinjer och 

rekommendationer med anledning av covid-19 i aktuell region. 

 

Riktlinjer vid smitta 

 

• Alla ska stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. 

• Alla ska testa sig vid symtom på covid-19. 

• Alla som testat negativt kan gå tillbaka till skola/arbete när de varit feberfria 1 dygn och 

känner sig friska, trots vissa luftvägssymtom. 

• Alla som testat positivt ska stanna hemma och följa förhållningsreglerna. De kan gå 

tillbaka till skola/arbete om de stannat hemma minst 7 dygn från när symtomen började, 

varit feberfria de 2 senaste dygnen och känner sig friska, trots vissa luftvägssymtom. 

• Har någon i hushållet covid-19 ger hälso- och sjukvården förhållningsregler till övriga 

inom hushållet att stanna hemma och testa sig. Förhållningsreglerna gäller 7 dagar efter 

att den som är sjuk tog sitt prov. 

 

Rutin vid konstaterat fall av covid-19 inom Magelungen 

 

• Ovaccinerade som identifieras som nära kontakt till ett positivt fall (personer som varit 

inom 2 meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter) ska informeras och 

rekommenderas testning. 

• Symtomfria som testat sig kan gå tillbaka till skola/arbete i väntan på provsvar. 

• Fullvaccinerade samt de som haft covid-19 det senaste halvåret är generellt undantagna, 

om de inte själva har symtom. 

http://www.magelungen.com


   
 

  

• Vid fler än enstaka fall av smitta i verksamheten ska huvudman informeras, som i sin tur 

fattar vidare beslut om hur gå vidare och om ev kontakt ska tas med regionens 

smittskyddsläkare. 

 

Smittförebyggande åtgärder 

 

Inomhusmiljö 

• Rengör regelbundet kontakt- och tagytor i miljön samt töm papperskorgar. 

• Se till att det finns tillgång till tvål, pappershanddukar, handdesinfektion. 

• Vädra regelbundet. 

 

Hemarbete 

 

• Våra verksamheter håller öppet som vanligt. Arbetsuppgifter som kan utföras på annan 

plats kan i vissa fall, och efter närmaste chefs bedömning, utföras i hemmet. 

• Medarbetare på huvudkontoret ska arbeta hemifrån, med undantag för arbetsuppgifter 

som inte kan utföras på distans. Dialog med närmsta chef när undantag behöver göras. 

Resor i tjänsten 

 

• Tjänsteresor (resor till annan plats än den ordinarie arbetsplatsen) ska endast utföras om 

det är verksamhetskritiskt. 

 

Konferenser, möten och andra sammankomster 

 

• Konferenser och andra stora sammankomster ska hållas digitalt tills vidare, alternativt 

skjutas upp eller ställas in. 

• Även mindre möten ska ske digitalt. Mindre möten som inte kan ske digitalt och därmed 

hålls i verksamhetens lokaler ska genomföras så att alla kan hålla fysisk distans.  

• Externa besök bör undvikas. 

 

Specifik information till grund och gymnasieskolor 

 

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola — Folkhälsomyndigheten 

(folkhalsomyndigheten.se) 

 

http://www.magelungen.com
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/


   
 

  

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan — 

Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

 

Vid frågor 

 

Vårdguiden: https://www.1177.se 

 

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 

 

För sjukvårdsrådgivning ring Vårdguiden på telefonnummer 1177.    

 

Vid allmänna frågor om coronaviruset ring det informationsnumret 113 13.   

 

Kontakta ansvarig chef/rektor i första hand. Denne tar vid behov i sin tur kontakt med 

Magelungens ledningsgrupp genom Susanne Hildman, verksamhetschef för elevhälsans 

medicinska insatser, e-post susanne.hildman@magelungen.com 

 

http://www.magelungen.com
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/forslag-pa-forebyggande-atgarder-i-forskolan-grundskolan-och-gymnasier/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/forslag-pa-forebyggande-atgarder-i-forskolan-grundskolan-och-gymnasier/
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