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Covid-19 & boende på Capella
Tillsammans, var och en, håller vi smittan borta!
• Vi hjälps åt, visar hänsyn och tar hand om varandra! Vi tänker oss för så att vi inte
utsätter varandra för onödiga risker, vi är försiktiga i de gemensamma boytorna.
• Vi har extra god handhygien & hjälps åt att hålla toaletter och kök rena och städade.
• Vi undviker att ha fysisk kontakt med andra personer än de vi bor och arbetar med.
• Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationen och de lokala föreskrifterna
genom att avstå från icke nödvändiga resor och undvika kollektivtrafik.
Besök i boendet
• Skolans verkstäder, klassrum och matsal är endast tillgängliga för studerade och
personal, detta gäller alla tider på dygnet och alla dagar i veckan.
• OM ett besök i boendet är nödvändigt måste vi försäkra oss om att personen i fråga
är pigg och frisk inför besöket. Vi behöver även rådfråga våra kamrater i boendet
inför besöket så att det kan genomföras smittsäkert och tryggt.
• Vi använder inte kollektiva transportmedel som buss och tåg.
Vid symptom på förkylning & sjukdom:
• Om du märker att du håller på att bli förkyld eller sjuk ska du stanna på rummet och
vara mycket försiktig i boendets gemensamma utrymmen.
• Du ska inte besöka verkstäder, klassrum och matsal eller ha fysisk kontakt med
andra på skolan.
• Du ska vara frisk i två dagar innan du kommer tillbaka till verkstad och matsal.
Vid misstanke om smittad av Covid-19 ska du:
1. Isolera dig på ditt rum.
2. Beställa ett covid-test med hjälp av ditt bank-ID på www.1177.se.
3. Kontakta expeditionen för att få hjälp att hämta och lämna testet.
4. Fortsätt att isolera dig på ditt rum tills provsvaret kommit.
5. Om provsvaret visar sig vara positivt, att du är smittad:
• Kontakta expeditionen.
• Sätt dig i karantän i skolans avsedda karantänsboende.
• Resterande personer i boendet isolerar sig på sina rum och beställer covidtester. Smittspåra andra personer som en haft fysisk kontakt med.
• Om flera i boendet insjuknar sätts hela boendet i karantän.
Kontakt till expeditionen
Vi på expeditionen svara dagtid på info@capellagarden.se och 070-361 32 74. Om du
behöver komma i kontakt med oss kvällar och nätter ska du ringa journumret 072-314 85 80.
Tveka inte att höra av dig // Linnéa, Johan, Olof & Bodil
Läs mer på:
www.folkhalsomyndigheten.se
www.krisinformation.se

Riskbedömning och åtgärdsplan
Riskfaktor:
Personer som berörs:
Sannolikhet:
Konsekvens:
Åtgärder:

Boende är förkyld eller på väg att bli sjuk
Den enskilde samt grannar i boendet.
Mycket hög.
Riskerar att smitta andra.
Stanna hemma på sitt rum.
Ej besöka verkstad, matsal eller klassrum.
Vara försiktig i boendet gemensamma utrymmen.
Måste ha varit helt frisk i två dagar innan en får komma tillbaka
till verkstad och matsal.

Riskfaktor:
Personer som berörs:
Sannolikhet:
Konsekvens:
Åtgärder:

Boende är sjuk och misstänker att det är covid-19
Den enskilde samt grannar i boendet och avdelningen.
Medel
Mycket hög risk att smitta andra.
Läs/ring sjukvårdsrådgivningen 1177 för professionell
bedömning.
Om misstankar för covid-19 kvarstår ska personen isolera sig
på sitt rum och beställa ett covid-test via www.1177.se.
Expeditionen hjälper till att hämta och lämna testet
Ej besöka verkstäder, matsal eller klassrum.
Ingen fysisk kontakt med andra personer på skolan eller
boendet tills provsvaret kommit.
Vid negativt resultat, ej smittad: Tillfriskna på ditt rum, du måste
ha varit symtomfri och helt frisk i två dagar innan en får komma
tillbaka till verkstad och matsal.

Riskfaktor:
Personer som berörs:
Sannolikhet:
Konsekvens:
Åtgärder:

Boende är bekräftat smittad av Covid-19
Den enskilde samt grannar i boendet och avdelningen.
Medel
Mycket hög risk att smitta andra.
Du har tagit ett test och fått bekräftat att du är smittad av
Covid-19. Meddelar expeditionen som hjälper till att sätta dig i
karantän i skolans avsedda karantänsboende.
Ingen fysisk kontakt med andra personer på skolan tills du
tillfrisknat och haft två friskdagar.
Smittspåra vilka personer du varit i kontakt med för att isolera
dem på sina rum och be dem beställa ett covid-test.

Riskfaktor:
Personer som berörs:
Sannolikhet:
Konsekvens:

Fler än hälften i ett boende insjuknar i Covid-19
Alla i boendet, de med symtom och de utan symtom.
Medel
Mycket hög risk att smitta andra. Sannolikheten att personer
som inte har symtom ändå är smittade är hög.
Sätta boendet som berörs i karantän tills samtliga tillfrisknat.
Beställa covid-test via 1177.se.
Stänga av boendet för externa besökare.
Ej besöka verkstad, matsal eller klassrum.
Vara mycket försiktig i boendets gemensamma utrymmen.
Ingen fysisk kontakt med andra personer på skolan eller
boendet under karantänstiden.
När alla i boendet tillfrisknat och haft två symtomfria dagar får
en komma tillbaka till verkstad och matsal.

Åtgärder:

Vid akuta tillbud ska ambulans tillkallas, ring 112. Skolans minibuss finns tillgänglig vid
mindre akuta men fortfarande allvarliga fall. Ring jourtelefonen på 072-3148580.

