Ferli þegar upp kemur Covid-19 smit—starfsfólk
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Starfsmaður mætir ekki til starfa og fer í Covid-19
próf. Hann er í sóttkví á meðan beðið er eftir niðurstöðu og upplýsir skólameistara um gang mála.
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Starfsmaður fer í sóttkví og mætir ekki í skólann.
Athugað er hvort aðgerða er þörf gagnvart
nemendum og starfsfólki sem viðkomandi hefur verið
í samskiptum við.

Starfsmaður er heima
þar til einkenni eru
horfin + 1 dagur.

Starfsmaður er
heima í einangrun
skv. fyrirmælum yfirvalda.

Starfsmaður er
heima. Farið að öllum
reglum um sóttkví.

Ef Covid-19 einkenni koma upp hjá starfsmanni er hann hvattur eindregið til að hafa samband við heilsugæslu, netspjallið á Heilsuvernd.is eða vaktsíma 1700 varðandi
næstu skref. Allar nánari upplýsingar er svo að finna á www.covid.is

Ferli þegar upp kemur Covid-19 smit—nemendur
Nemandi með
einkenni Covid-19
Covid-19 skimun

Nemandi með
Covid-19

Nemandi sem er
nátengdur einstaklingi með Covid-19

Nemandinn mætir ekki í skólann og hefur samband
við húsbónda á heimavist. Gerðar eru ráðstafanir
varðandi Covid-19 skimun og mögulega heimferð.
Salerni og aðrir snertifletir nemandans eru sótthreinsaðir. Nemandi reynist ekki smitaður af Covid19.

Samráð haft við sóttvarnaryfirvöld og rakningateymi
um aðgerðir í skólanum. Ákvörðun tekin um sóttkví
annarra nemenda og starfsfólks.

Nemandi fer í sóttkví og mætir ekki í skólann.
Athugað hvort aðrir nemendur og starfsfólk hafi verið
í mögulegri smithættu. Samráð haft við sóttvarnaryfirvöld og heimili.

Nemandi er heima
þar til einkenni eru
horfin + 1 dagur.

Nemandinn er
heima í einangrun
skv. fyrirmælum
yfirvalda.

Nemandi fer heim.
Farið að öllum
reglum um sóttkví.

Ef Covid-19 einkenni koma upp hjá nemanda er hann hvattur eindregið til að hafa samband við húsbónda á heimavist og/eða skólastjórnendur. Ráðgjöf og upplýsingar má
fá frá heilsugæslu, á netspjallinu á Heilsuvernd.is eða í vaktsíma 1700 varðandi næstu skref. Allar nánari upplýsingar er svo að finna á www.covid.is

