Jomala 25.2.2021

Meddelande till personal, vårdnadshavare och elever inom SÅHD
Ålands LR har idag den 25.2.2021 genom beslut 28 S3 beslutat att stänga årskurs 7-9 i alla
åländska grundskolor under tiden 1-12.3.2021. Det innebär att KHS kommer att övergå till
distansundervisning under motsvarande tid. Undantagna är de elever som får
mångprofessionellt stöd och elever som går i träningsundervisningen. Lågstadieskolorna
påverkas inte av beslutet och de kan endast stängas genom beslut från smittskyddsläkaren
eller Ålands LR.
Åland befinner sig i spridningsfas och det är nu om möjligt ännu viktigare än tidigare att
iaktta de direktiv som ges från myndighetshåll vid planeringen av verksamheten, och alla
onödiga kontakter bör undvikas för att underlätta eventuell smittspårning och minimera
antalet personer som sätts i karantän.
Således införs följande restriktioner i grundskolorna inom SÅHD och på specialfritidshemmet
Galaxen, fr.o.m. måndagen den 01.03.2021 och gäller t.o.m. 12.03.2021:

Till vårdnadshavarna och eleverna:
-

Vi ber vårdnadshavarna om möjligt att hjälpa till med skolskjutsarna till och från
skolan för att minska på trängseln i taxibilar och bussar.

-

Elever över 13 år som använder sig av kollektivtrafik till och från skolan
rekommenderas att använda munskydd i bussarna. Munskydden fås från skolorna.

-

Ingen PRAO hålls under vecka 9 och 10.

-

All verksamhet utanför skolornas byggnader ställs in, som t.ex. simning och
biblioteksbesök.

-

Om man har varit på resa önskar vi att man iakttar extra stor försiktighet och följer
de rekommendationer som myndigheterna gett om frivillig karantän.

-

I övrigt bör extra stor noggrannhet fästas vid att följa de rekommendationer gällande
handhygien samt att nysa och hosta i armvecket som getts från tidigare.

Till personalen:
- All personal som rör sig inomhus bör bära ansiktsskydd i form av kirurgiska mun- och
nässkydd. Undantaget är den tid under vilken lunch intas. På raster utomhus, i
undervisningssituationen i den egna klassen eller då du befinner dig ensam i ditt
arbetsutrymme kan ansiktsvisir användas.
- Alla möten sker digitalt, via Zoom eller Teams. Du som skall delta i ett möte kommer att få
en möteslänk skickad till dig via din arbetsmail, senast dagen innan mötet, och du kan välja
att delta antingen vid en egen skärm eller tillsammans med dem du arbetar närmast.
- Lärare ombeds att sköta sitt planeringsarbete på distans hemifrån, alternativt i det egna
klassrummet.
- Alla ombeds att undvika att uppehålla sig längre stunder i personalrummet. Skriv upp på
listan på dörren till personalrummet, klockslag för när du går in och ut.
- För att underlätta eventuell smittspårning, ta tillfälle i akt att exempelvis använda din rast
till en friskvårdande promenad - och ta med dig kaffet/teet.
- Vädra alla inomhusutrymmen ofta.
- Lärarstuderande som har suttit 7 dagar i karantän kan tas emot.
- All personal i KHS som har möjlighet därtill rekommenderas att jobba hemifrån. Tala med
er närmaste förman för att överenskomma om arbetsuppgifterna.
- Ambulerande personal i distriktet arbetar på distans. Undantaget är musikundervisningen
som sker som närundervisning då undervisningen sker i en skola per dag.

Till eleverna och personalen:
Elever och personal som får förkylningssymtom eller andra symtom förenliga med covid-19
ska kontakta coronatelefonen 018 535 313 för provtagning. Tröskeln för detta bör vara låg.

Bilaga: Ålands LR Beslut 28 S3

Skolledarna inom SÅHD

