
 

 

 

  

Information COVID-19 

I enlighet med utbildnings- och 

hälsoministeriets direktiv så arbetar vi 

aktivt med att förhindra och stoppa 

spridningen av COVID-19.   

Här följer en översikt över de riktlinjer vi 

har upprättat och de åtgärder vi har vidtagit 

för att COVID-anpassa Svenska skolan i 

Nairobi inför öppnandet och välkomnandet 

av eleverna. 

Besöka skolan 

Föräldrar och andra besökare är endast 

välkomna till skolan vid avtalat möte. 

Föräldrar som skjutsar sina barn till skolan 

lämnar av barnet/ungdomen på parkeringen. 

Elever i de yngre åldrarna (åk 0-3) möts upp 

av skolans personal.  

Screening 

Alla elever, personal och besökare 

registreras och kontrolleras vid ingången. 

Temperaturen mäts även i klassrummet och 

i matsalen.  

Alla måste tvätta händerna och bära 

munskydd innan tillträde till skolområdet. 

Besökare med en temperatur över 37,5o C 

eller andra symptom nekas tillträde till 

skolområdet. 

 Stanna hemma om du har 

något av följande symptom! 

Temperatur över 37,5o C 

Hosta 

Snuva/Rinnande näsa 

Ont i halsen 

Huvudvärk/värk i kroppen 

  

  

   

 

Skoltransport 

Antalet passagerare i skolbussarna är 

begränsat till 50% av registrerad 

kapacitet 

 



 

 

 

 

 

 Social distansering 

Antalet personer som tillåts vistas i olika 

lokaler är begränsat och anpassat efter 

storlek på lokalen. 

Möbleringen såväl i klassrummen som på 

skolgården, är anpassad för att följa 

riktlinjerna för social distansering. 

Lärarna uppmanas att hålla lektioner 

utomhus. 

I klassrummen sitter eleverna vid eget bord 

med minst en meters avstånd till annan 

elev.  

Undervisningen och aktiviteter är anpassad 

för att möjliggöra social distansering t ex 

avseende idrott. 

 

  

Skyltar finns uppsatta runt om på 

skolområdet för att upplysa och 

påminna om social distansering, vikten 

av att bära munskydd, samt 

instruktioner för god handhygien. 

 

 
  

  

Vid sjukdom  

Vid förkylningsliknande symptom bör 

elev(alternativt förälder) och personal 

kontakta skolsköterskan för konsultation. 

Elev och personal som har varit sjuk och haft 

något av ovanstående symptom skall efter 

tillfrisknande stanna hemma ytterligare 

minst två symptom-fria dagar innan man 

kommer till skolan.  

Elev och personal som blir sjuk under 

skoldagen ska meddela detta till sin mentor 

alternativt skoladministrationen och 

därefter åka hem. Föräldrar ombesörjer 

hemtransport för sitt barn/sin ungdom.  

Det finns ett sjukrum på skolan där den 

sjuke kan vistas i väntan på hemtransport. 

Skolan ombesörjer ej COVID-test för elever. 

Skolan tar ej ansvar för eventuell smitta som 

kan ha uppstått på skolan.  

 

Hygien och städrutiner 

Alla som vistas på skolområdet skall alltid bära 

munskydd. Skolan förser både personal och 

elever med munskydd. 

Extra handfat har installerats både i anslutning 

till klassrummen och till matsalen. I anslutning 

till dessa finns både flytande tvål och handsprit 

samt pappershanddukar.  

Klassrummen har utrustats med:  

o Automatiska handsprits-automater  

o Febertermometer  

o Desinfektionsmedel, pappershanddukar 

och föreskrivna sopkärl  

Dörrar och fönster ska hållas öppna för att 

förbättra ventilationen 

Städrutinerna har setts över och samtliga 

lokaler, ytor och föremål städas och saneras 

regelbundet.  

 

 

Elevhälsa och psykosocialt stöd 

Denna pandemi har varit en utmaning för 

alla och vi har alla, på ett eller annat sätt, och 

mer eller mindre påverkats.  

Skolans elevhälsoteam finns tillgängliga för 

att stötta elever, föräldrar och personal med 

behov och utmaningar som rör COVID-19. För 

mer information kontakta oss! 

Skolsköterska, Eva Sedig, e.sedig@ssn.or.ke 

Kurator, Camilla Küster, c.kuster@ssn.ro.ke  

Rektor, Rosie Lundgren, r.lundgren@ssn.or.ke 
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