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Hem Utbildning och examina Undervisningsväsendet och coronaviruset

Beredskap för situationer som…

Beredskap för situationer som coronaviruset föranleder

inom morgon- och eftermiddagsverksamheten fr.o.m.

1.1.2022

Utbildning och examina Grundläggande utbildning Coronaviruset

Planeringen och genomförandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten ska

grunda sig på lagstiftningen som berör den grundläggande utbildningen.

Texten har uppdaterats 28.12.2021 så att den motsvarar UKM:s och THL:s rekommendation av

22.12.2021 samt uppdateringarna som gäller lagen om temporär ändring av lagen om

smittsamma sjukdomar.

Det här stödmaterialet som riktar sig till anordnarna av morgon- och

eftermiddagsverksamhet innehåller information om beredskapen för situationer som

coronaepidemin föranleder vårterminen 2022. Lagstiftningen och anvisningarna som gäller

våren 2022 är motsvarande som under våren 2021.

Samtidigt är det också skäl för utbildningsanordnarna och skolorna att planera hur

coronaepidemins konsekvenser för lärandet och välbe�nnandet kan lindras, samt hur man

kan stödja elevernas lärande och välbe�nnande och skapa framtidstro. Stödmaterial för den

grundläggande utbildningen hittar du på sidan Ordnande av grundläggande utbildning och

återhämtning från coronapandemin fr.o.m. 1.1.2022.  (https://www.oph.�/sv/utbildning-och-examina/ordnande-av-

grundlaggande-utbildning-och-aterhamtning-fran-coronapandemin)

F
o

to
:

H
a

n
n

u
 P

ii
r
a

in
e

n

https://www.oph.fi/sv
https://www.oph.fi/sv
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/undervisningsvasendet-och-coronaviruset
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/ordnande-av-grundlaggande-utbildning-och-aterhamtning-fran-coronapandemin


8.6.2022 14.15 Beredskap för situationer som coronaviruset föranleder inom morgon- och eftermiddagsverksamheten fr.o.m. 1.1.2022 | Utbildn…

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/beredskap-situationer-som-coronaviruset-foranleder-inom-morgon-och 2/9

Utgångspunkten är att undervisningen ordnas som
närundervisning

Lagen om en temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning samt lagen om

Europeiska skolan i Helsingfors är i kraft 1.8.2021−31.7.2022. Lagarna är till sitt innehåll

ungefär likadana som den lagstiftning som gällde under våren 2021. Syftet med lagarna är

att förhindra spridningen av coronaviruset (COVID-19), att lindra e�ekterna av viruset, att

trygga anordnandet av verksamhet (inkl. morgon- och eftermiddagsverksamhet) i enlighet

med lagen om grundläggande utbildning.

Lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (1221/2021) har stadfästs

22.12.2021. Lagen är i kraft 1.1.2022−30.6.2022. Den temporära paragrafen 58 c är

densamma till sitt innehåll som bestämmelsen som gällde våren 2021. I 58 c § föreskrivs om

åtgärder för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin. Paragrafen medför

skyldigheter även för utbildningsanordnarna.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet som främjar
välbe�nnandet under coronatiden

Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten är även under coronaepidemin att

stödja hemmets och skolans fostrande arbete samt främja barnens välbe�nnande, jämlikhet

och delaktighet. Barnen som deltar i morgon- och eftermiddagsverksamheten har rätt till en

trygg verksamhetsmiljö, yrkeskunniga vuxna och ett mellanmål. En fungerande och öppen

kommunikation mellan hemmet, morgon- och eftermiddagsverksamheten och skolan ökar

de vuxnas förtroende och barnens trygghetskänsla. I kommunikationen ska man i första

hand använda digitala förbindelser för att hålla kontakt. I kommunikationen ska man också

ta hänsyn till vårdnadshavare som hör till olika språkgrupper.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar och de gällande rekommendationerna ska man

undvika onödig fysisk kontakt och i verksamheten följa hygienrutiner som förebygger

spridningen av coronaviruset. Anordnaren av morgon- och eftermiddagsverksamhet ska

sörja för barnens och de anställdas trygghet. I verksamheten ska man även iaktta den

anvisning om ventilation som Institutet för hälsa och välfärd har publicerat och som är

avsedd för den tekniska personalen som ansvarar för lokalernas underhåll.

Kommunen ansvarar för att morgon- och eftermiddagsverksamhet som anska�as som köpt

tjänst följer lagstiftningen. Kommunen ska instruera serviceproducenten att följa de

nationella och lokala anvisningarna och rekommendationerna för att förhindra

smittspridningen. I verksamheten ska man också förbereda sig för allvarliga situationer, till

exempel då en stor del av personalen är borta från arbetet.

THL: Anvisning om ventilation för den tekniska personalen som ansvarar för lokalernas

underhåll  (https://thl.�/sv/web/miljohalsa/inomhusluft/coronavirus-och-inomhusluftens-sakerhet/anvisningar-om-ventilation-for-dem-

som-ansvarar-for-anvandningen-av-utrymmen-for-smabarnspedagogik-undervisning-och-utbildning) 

Verksamheten våren 2022

Lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (1221/2021) har stadfästs

22.12.2021. Lagen är i kraft 1.1.2022−30.6.2022. Den temporära paragrafen 58 c är

https://thl.fi/sv/web/miljohalsa/inomhusluft/coronavirus-och-inomhusluftens-sakerhet/anvisningar-om-ventilation-for-dem-som-ansvarar-for-anvandningen-av-utrymmen-for-smabarnspedagogik-undervisning-och-utbildning
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densamma till sitt innehåll som bestämmelsen som gällde våren 2021. I 58 c § föreskrivs om

åtgärder för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin. Paragrafen medför

skyldigheter även för utbildningsanordnarna.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har

22.12.2021 gett nya rekommendationer om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken,

skolorna, läroanstalterna och högskolorna. I rekommendationerna beaktas övergången till

lokala och regionala åtgärder när coronarestriktionerna avvecklas. Arbetshälsoinstitutets

anvisningar till arbetsplatserna (Anvisning för att förhindra covid-19-infektioner vid

småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning 1.12.2020) kan

tillämpas till lämpliga delar på det sätt man beslutar lokalt eller regionalt.

Statsrådet tog 15.11.2021 i bruk den uppdaterade hybridstrategin för hantering av

coronakrisen och handlingsplanen för genomförande av hybridstrategin. Enligt statsrådets

beslut ska epidemin i första hand bekämpas med lokala och regionala åtgärder med stöd av

lagen om smittsamma sjukdomar. I verksamheten ska man därtill följa de förpliktande beslut

som smittskyddsmyndigheten fattar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Det är viktigt att anordnarna av morgon- och eftermiddagsverksamhet aktivt följer med hur

epidemiläget utvecklas och följer myndigheternas rådande bestämmelser, anvisningar och

rekommendationer. Kommunens organ som ansvarar för att bekämpa smittsamma

sjukdomar kan i enlighet med 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar fatta beslut om att helt

eller delvis stänga lokalerna på sitt verksamhetsområde. Beslutet fattas av

regionförvaltningsverket då det är nödvändigt på ett område som omfattar �era kommuner.

THL:s och UKM:s rekommendation till anordnare av utbildning och

småbarnspedagogik under coronavirusepidemin

(https://okm.�/documents/1410845/65547850/THL+UKM+rekommendation+till+anordnare+av+utbildning+och+sm%C3%A5barnspedagogik+22.12.2021.pdf/f7691416-

b5d7-33a6-3d83-7ecfa3e5f394/THL+UKM+rekommendation+till+anordnare+av+utbildning+och+sm%C3%A5barnspedagogik+22.12.2021.pdf?

t=1640259086709)

Den regionala och lokala epidemisituationen på THL:s webbplats

(https://thl.�/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/lagesoversikt-om-

coronaviruset/coronaepidemin-regionernas-situation-rekommendationer-och-begransningar)

Arbetshälsoinstitutets anvisningar för arbetsplatser (https://www.ttl.�/sv/arbetshalsoinstitutets-

coronavirus-instruktioner/)

Bestämmelser om hygien och avstånd enligt lagen om
smittsamma sjukdomar

Lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (1221/2021) har stadfästs

22.12.2021. Lagen är i kraft 1.1.2022−30.6.2022. Den temporära paragrafen 58 c är

densamma till sitt innehåll som bestämmelsen som gällde våren 2021. I 58 c § föreskrivs om

åtgärder för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin. Paragrafen medför

skyldigheter även för utbildningsanordnarna.

Enligt paragrafen ska anordnarna av morgon- och eftermiddagsverksamhet se till att

1. kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna,

2. kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd,

om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning
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av smitta, och

3. rengöringen av utrymmen och ytor e�ektiviseras utöver vad som någon annanstans

föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga.

Enligt paragrafen ska en aktör som disponerar över utrymmen därtill ordna deltagarnas

vistelse så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens

särdrag.

Instruktioner för dem som vistas i småbarnspedagogikens lokaler kan ges på det sätt som

bäst passar för verksamheten, till exempel så att man diskuterar tillsammans med barnen,

använder illustrerande bilder och på olika sätt åskådliggör instruktionerna i lokalerna samt

genom skriftliga anvisningar till vårdnadshavarna, med skyltar eller på andra sätt som är

e�ektiva. eller på andra sätt som är e�ektiva. I anvisningarna ska man ta hänsyn till

vårdnadshavare och barn som hör till olika språkgrupper.

Paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar berör förutom lokalerna inomhus även

morgon- och eftermiddagsverksamhetens utrymmen utomhus. Rutinerna som gäller

barnens handhygien inom morgon- och eftermiddagsverksamheten kräver att personalen

handleder och övervakar barnen.

I enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar övervakar regionförvaltningsverket och

kommunen på sina verksamhetsområden att ovan beskrivna skyldigheter och restriktioner

samt beslut i anslutning till dem följs. Regionförvaltningsverket och kommunen får ifråga om

aktörer på det egna verksamhetsområdet kontrollera hur verksamheten ordnas samt

granska lokalerna som används för verksamheten och utfärda föreskrifter för att avhjälpa

brister och missförhållanden.

58 c, 59 a, 59 b och 59 c § i lagen om smittsamma sjukdomar

(https://www.�nlex.�/sv/laki/ajantasa/2016/20161227)

Den regionala epidemisituationen på THL:s webbplats (https://thl.�/sv/web/infektionssjukdomar-

och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/lagesoversikt-om-coronaviruset/coronaepidemin-regionernas-situation-

rekommendationer-och-begransningar)

Arbetshälsoinstitutets anvisningar (https://www.ttl.�/sv/arbetshalsoinstitutets-coronavirus-instruktioner/)

Att minimera mängden närkontakt i morgon- och
eftermiddagsverksamheten

Vid daghem och skolor iakttas bestämmelserna om upprätthållande av avstånd i lagen om

smittsamma sjukdomar (58 c §). Den regionala eller lokala myndigheten beslutar vilka av

rekommendationens åtgärder för att undvika fysiska kontakter som ska tillämpas beroende

på den regionala och lokala epidemisituationen samt hur åtgärderna tillämpas.

Enligt rekommendationen som Institutet för hälsa och välfärd och Undervisnings- och

kulturministeriet har utfärdat 22.12.2021 bör onödig fysisk kontakt undvikas med hjälp av

följande åtgärder:

I skolan undviker man om möjligt och med beaktande av barnets ålder och utvecklingsnivå

situationer där man är i direkt beröring med andra. Utbildningsanordnaren och enheten

med ansvaret för smittsamma sjukdomar i kommunen ger vid behov närmare anvisningar

om praktiska åtgärder. Kommunen fastställer förfaranden som lämpar sig för den egna

situationen och ger familjerna anvisningar om hur de ska agera i enlighet med dem.
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Det rekommenderas att undervisningsgrupperna i de lägre årskurserna hålls åtskilda

under hela skoldagen. I de valfria ämnena kan undervisningsgruppen bytas om

undervisningen inte kan ordnas på annat sätt. Om det exempelvis i de högre

årskurserna är omöjligt att hålla isär undervisningsgrupperna, satsar man på att hålla

avstånd och på hygien samt strävar efter att i mån av möjlighet ordna undervisningen i

skift.

Genom att ordna verksamheten i skift och genom att utnyttja utrymmen utomhus

strävar man efter att så få personer som möjligt ska vistas i samma utrymme.

Det rekommenderas att måltiderna i mån av möjlighet ordnas med den egna klassen

eller gruppen, inte som gemensamma måltider i matsalen. Matsalen kan dock användas

i skift. När maten tillreds och serveras samt under måltider ska hygienen skötas på det

sätt som 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar förutsätter.

Stora gemensamma tillställningar rekommenderas inte om inte tillräckliga avstånd och

god hygien kan iakttas. Enligt regionförvaltningsverket är fester och avslutningar som

ordnas av daghem och skolor o�entliga tillställningar om andra än personal och barn

eller elever, såsom vårdnadshavare, deltar i tillställningen. Vid o�entliga tillställningar

ska lokala och regionala föreskrifter följas. De allmänna restriktionerna i fråga om

sammankomster gäller i regel inte daghemmens och skolornas undervisning och övriga

lagstadgade verksamhet.

THL:s nationella rekommendation om munskydd gäller inte småbarnspedagogiken och

undervisningssektorn. Regionala och lokala myndigheter kan med beaktande av

epidemiläget utfärda egna rekommendationer som kompletterar den nationella

rekommendationen, till exempel om sänkning av åldersgränsen för munskydd. De

exakta rekommendationerna om användning av munskydd kan därför variera från

region till region.

Det rekommenderas att andra personer än barnen och skolans och

småbarnspedagogikens personal undviker att vistas på skolans eller den

småbarnspedagogiska verksamhetens område. Barns och familjers möjlighet att

bekanta sig med skolans eller småbarnspedagogikens verksamhet ordnas med

beaktande av avstånd och hygien.

Det rekommenderas att man undviker att personalen samlas och att exempelvis

lärarmöten i första hand ordnas med distansförbindelser.

För att förhindra spridning av smitta rekommenderas att personalen i regel inte �yttar

från en enhet till en annan.

Trots att hygienen e�ektiviseras och fysiska kontakter undviks är det viktigt att se till att

barnet får den närhet, trygghet och växelverkan som hen behöver.

Enligt Utbildningsstyrelsens synpunkt är det motiverat att elev- och skolhälsovårdens

personal, såsom skolhälsovårdare, kuratorer och psykologer samt tal- och fysioterapeuter

och personer som arbetar med habilitering, kan komma till skolans lokaler för att sköta sina

uppgifter.

Varje enhet ska utifrån den regionala epidemisituationen och de anvisningar som grundar

sig på den besluta om egna förfaranden som är lämpliga med tanke den egna situationen

och som följer lagen om smittsamma sjukdomar och rekommendationerna som

undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har utfärdat, samt ge

vårdnadshavarna, barnen och familjerna instruktioner om att agera i enlighet med dessa.

Servering av mellanmål
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Enligt lagen om grundläggande utbildning ska barnen som deltar i morgon- och

eftermiddagsverksamheten serveras mellanmål.

Det rekommenderas att måltiderna i mån av möjlighet ordnas med den egna klassen eller

gruppen, inte som gemensamma måltider i matsalen. Matsalen kan dock användas i skift.

När maten tillreds och serveras samt under måltider ska hygienen skötas på det sätt som 58

c § i lagen om smittsamma sjukdomar förutsätter. För att undvika närkontakt ska

mellanmålssituationen till exempel ordnas enligt följande:

genom att sörja för hygienen när maten tillreds och serveras samt då man äter

genom att servera mellanmålet i skift

genom att använda matsalen i skift

genom att tvätta händerna omsorgsfullt före mellanmålet

genom att se till att handsköljmedel �nns nära till hands

genom att se till att man kan hålla avstånd då man äter.

genom att planera handledningen och övervakningen i mellanmålssituationen.

Utbildningsstyrelsens anvisningar som gäller ordnandet av måltider (/sv/utbildning-och-

examina/beredskap-situationer-som-coronaviruset-foranleder-inom-den-grundlaggande)

Barn och personal som hör till en särskild riskgrupp

Anordnarna och producenterna inom morgon- och eftermiddagsverksamheten ansvarar för

att verksamhetsmiljön och lokalerna är hälsosamma och trygga. Om den behandlande

läkaren till ett barn som hör till riskgruppen har rekommenderat att barnet inte ska delta i

närundervisningen, ska hen heller inte delta i morgon- och eftermiddagsverksamheten.

I fråga om personalen inom morgon- och eftermiddagsverksamheten ska eventuella

skyddsåtgärder grunda sig på arbetstagarens riskbedömning. I riskbedömningen ska man

beakta den regionala epidemisituationen.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar till arbetsgivaren gällande beredskap för coronaepidemin

berör även arbetsgivarna inom morgon- och eftermiddagsverksamhet. Företagshälsovården

stödjer arbetsgivaren i riskbedömningen.

Anvisning för att förhindra covid-19-infektioner vid småbarnspedagogik,

förskoleundervisning och grundläggande utbildning (https://www.ttl.�/sv/anvisning-for-att-forhindra-covid-19-

infektioner-vid-smabarnspedagogik-forskoleundervisning-och-grundlaggande-utbildning/?_ga=2.30608447.1603070421.1608555039-

547097213.1606819879)

Arbetshälsoinstitutets instruktioner för arbetsplatser för att förhindra

coronavirusepidemi (https://www.ttl.�/sv/arbetshalsoinstitutets-coronavirus-instruktioner/?

_ga=2.261677197.1603070421.1608555039-547097213.1606819879)

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar till arbetstagare som är utsatta för

allvarligare former av sjukdomen covid-19, som orsakas av coronaviruset

(https://stm.�/documents/1271139/21475529/Korona_riskiryhm%C3%A4t_200320_ohje_ty%C3%B6suojelu_%28003%29_sv_�nal.pdf/fdb58731-

1d63-3231-2b6e-51fc04ef9e2a)
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Karantän och isolering

Det är kommunens eller sjukvårdsdistriktets läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar

som i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar har hand om att utreda smittkedjorna.

Om någon i morgon- och eftermiddagsverksamheten har blivit exponerad för coronaviruset

eller om fall av coronaviruset har konstaterats, är det hälsomyndigheterna som beslutar om

åtgärder för att begränsa spridningen av smittan. Sådana kan vara att man helt eller delvis

stänger lokaler eller att någon försätts i karantän eller isolering i enlighet med 60 § och 63 § i

lagen om smittsamma sjukdomar.

Ett barn som är försatt i karantän eller isolering kan inte delta i morgon- och

eftermiddagsverksamheten. De situationer där man behöver vidta begränsande åtgärder

enligt lagen om smittsamma sjukdomar, till exempel karantän, skiljer sig från varandra och

därför ska utbildningsanordnarna besluta om lokala lösningar i enlighet med de kommunala

hälsovårdsmyndigheternas beslut.

Övriga åtgärder för att förebygga spridningen av
coronaviruset

I rekommendationen som undervisnings- och kulturministeriet och institutet för hälsa och

välfärd har utfärdat 22.12.2021 konstateras att man inte ska komma till skolan om man har

symtom som tyder på smitta. Om barnet insjuknar under dagen, �yttas barnet till ett separat

rum för att vänta på en vårdnadshavare under tillsyn av en vuxen.

I rekommendationen konstateras följande om god hand- och hosthygien:

Korrekt handhygien och hosthygien minskar smittspridningen.

Det rekommenderas att händerna tvättas när man kommer till skolan eller

småbarnspedagogiken, före måltider, alltid när man kommer in utifrån samt efter att

man har nyst eller hostat och när händerna är synligt smutsiga. Händerna torkas

omsorgsfullt på en torr och ren handduk. Det kan vara en engångsservett i papper eller

en handduksrulle där den använda och den rena delen inte vidrör varandra.

Om det inte är möjligt att tvätta händerna kan man använda handsköljmedel. Det

rekommenderas att handsköljmedel ska �nnas lätt till hands. Barn använder alltid

handsköljmedel under tillsyn av en vuxen.

När man nyser eller hostar ska man ha en näsduk för engångsbruk för munnen och

kasta bort näsduken genast efter användningen. Om man inte har en näsduk ska man

täcka munnen med armvecket. Efter det ska man tvätta sina händer.

Rengöring av lokalerna och ventilation

Coronaviruset smittar i huvudsak via droppsmitta, det vill säga när en smittad person hostar

eller nyser. Det är möjligt att viruset också smittar via beröring. I inomhusutrymmen med

dålig ventilation kan coronaviruset också smitta via luften i form av små aerosoler.

Coronavirus överlever inte längre tider i luften eller på ytor när temperaturen varierar. Det är
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möjligt att viruset också smittar via beröring. Smittspridning via föremål har inte kunnat

fastställas.

Vid städningen ska man använda ett svagt basiskt universalrengöringsmedel. Enligt 58 § c i

lagen om smittsamma sjukdomar e�ektiviseras rengöringen av utrymmen och ytor utöver

vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga.

I sanitetsutrymmen kan städningen intensi�eras genom att använda desinfektionsmedel. Vid

städningen ska man följa Arbetshälsoinstitutets städanvisningar.

Det rekommenderas att THL:s separata anvisning om ventilation beaktas vid användningen

av småbarnspedagogikens och skolornas lokaler.

Kontaktytor såsom dörrhandtag, armstöd, pulpeter, bord, lampknappar och kranar

torkas av minst en gång om dagen, gärna två gånger dagligen.

Det rekommenderas att användning av gemensamma arbets- och studieredskap och

arbetsmaskiner undviks och att de alltid rengörs efter varje användning. Man ska även

sörja för att leksakerna rengörs regelbundet.

Genom att rengöra utrymmena under dagens lopp kan man minska smittrisken.

UKM:s och THL:s rekommendation till anordnare av utbildning och

småbarnspedagogik under coronavirusepidemin

(https://okm.�/documents/1410845/65547850/THL+UKM+rekommendation+till+anordnare+av+utbildning+och+sm%C3%A5barnspedagogik+22.12.2021.pdf/f7691416-

b5d7-33a6-3d83-7ecfa3e5f394/THL+UKM+rekommendation+till+anordnare+av+utbildning+och+sm%C3%A5barnspedagogik+22.12.2021.pdf?

t=1640259086709)

Arbetshälsoinstitutets instruktioner för arbetsplatser för att förhindra

coronavirusepidemi (https://hyvatyo.ttl.�/sv/arbetshalsoinstitutets-coronavirus-instruktioner)

Arbetshälsoinstitutets instruktion för arbetsgivare för beredskap inför

coronavirusepidemin (https://hyvatyo.ttl.�/sv/koronavirus/arbetshalsoinstitutets-instruktion-for-arbetsgivare-for-beredskap-infor-

coronavirusepidemin)

Beaktande av elever med invandrarbakgrund

Avvikelser från de normala arrangemangen kan medföra utmaningar i deltagandet i morgon-

och eftermiddagsverksamheten. Det är utbildningsanordnaren som har ansvar för att se till

att informationen ges på ett förståeligt sätt. Vårdnadshavaren ska få tillräckligt med

information om arrangemangen som tillämpas i respektive situation. Det kan kräva särskild

uppmärksamhet och specialarrangemang, såsom tolkningstjänster, då man informerar

vårdnadshavarna till elever med invandrarbakgrund om förändringarna som berör

verksamheten.

Bakom länken nedan �nns material på �era språk som THL och andra instanser har tagit

fram angående coronaviruset, samt länkar till material som kan användas som stöd för

handledningen av elever med invandrarbakgrund och material som kan användas för att

informera vårdnadshavarna om hur man skyddar sig mot coronaviruset.

Material på �era språk som berör coronaviruset samt stöd för fostran och undervisning 

(https://www.google.com/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioo63lk8zzAhVGEncKHbPJCigQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.oph.�%2Fsv%2Futbildning-

och-examina%2Fmaterial-pa-�era-sprak-som-beror-coronaviruset-samt-stod-fostran-och&usg=AOvVaw1iEs9J8ObUtLkpSvTjjFmP) 
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PRENUMERERA PÅ VÅRA NYHETSBREV

Texten har redigerats

Texten har uppdaterats 9.10.2020 med preciseringar som gäller karantän.

Texten har uppdaterats 18.12.2020 med länkar till utomstående webbtjänster och tillägg om

vikten av att följa med den regionala epidemisituationen och de anvisningar som ges i anslutning

till den.

Texten har uppdaterats 25.1.2021 med tillägg om bland annat beredskap för situationer då en

stor del av personalen skulle vara borta från jobbet. I texten �nns också ett nytt avsnitt om

karantän och isolering.

Texten har uppdaterats 26.3.2021 med bland annat ett nytt avsnitt om bestämmelser om hygien

och avstånd enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Texten har uppdaterats 7.6.2021 med anvisningar gällande beredskap under höstterminen 2021.

Texten har uppdaterats 5.8.2021 för att motsvarar UKM:s och THL:s rekommendation för

anordnarna av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

Texten har uppdaterats 15.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om

hälsosäkerhet av 12.10.2021. Ny information har lagts till om åtgärder för att förebygga

smittspridning i närundervisningen samt om rengöring av lokalerna och ventilation.

Texten har uppdaterats 28.12.2021 så att den motsvarar UKM:s och THL:s rekommendation av

22.12.2021 samt uppdateringarna som gäller lagen om temporär ändring av lagen om

smittsamma sjukdomar.
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