
Vi följer upp rykten och håller oss till regionens och myndigheternas 
rekommendationer 
 
Hej! 
Coronapandemin fortsätter och vi påverkas alla av den situation som råder. Situationen påverkar oss 
alla mer eller mindre. Det finns de som är oroliga för sig själva, nära och kära, för ekonomin och för 
utsatta grupper i samhället. Oron och osäkerhet är en grogrund för rykten. 
 
Som rektor blir jag kontaktad kring olika rykten. Jag vill därför passa på att berätta hur vi på skolan 
arbetar om vi nås av ett rykte om smitta och smittspridning bland elever och medarbetare.  
 
Syftet med vårt arbete är att minska risken för smittspridning, skapa en trygg och bra skolmiljö och 
visa omtanke för elever, personal och anhöriga. 
 
Om vi i skolan nås av ett rykte om smitta hanteras vi det så här: 
 

1. När vi nås av ett rykte att någon i skolan eller en nära anhörig är smittad försöker vi ta reda 
på vilka personer det gäller och kontakta dem för att ta reda på hur de mår. 
 

2. Vi frågar om: 
a. elev/medarbetare är konstaterat smittad av läkare/vården?  
b. nära anhörig är smittad?  
c. hur kontakten med vården ser ut? 
d. om man följer sjukvårdens och Folkhälsomyndigheten rekommendationer?  

 
3. Om ryktet visar sig vara sant följer vi råden från Region Västernorrlands smittskyddsenhet 

och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.  
 

4. Om det visar vara ett grundlöst rykte – ber vi den eller dem som ryktet rör vara tydlig med 
hur de kommunicerar sin situation till andra. Vi återkopplar till berörda i den mån vi kan och 
får. 

5. Om vi inte vet vem ryktet gäller eller varifrån ryktet kommer kan vi inte och kommer vi inte 
att agera. 

 
Är någon i er familj smittad ser vi gärna att ni kontaktar skolan. Detta för att kunna minska oro och 
ryktesspridning. 

 
Vi följer råden från Region Västernorrland 
Om någon elev, personal eller nära anhörig är konstaterad smittad med Covid-19 följer vi råden från 
Region Västernorrlands smittskyddsenhet. De avgör om smittspårning* ska utföras. Det är också 
regionen som gör spårningen och det är de och 1177 som ger de smittade stöd och råd kring hur de 
ska agera. 
 
När vi på skolan agerar och kommunicerar tar vi stöd i allmänna regelverk och riktlinjer vad gäller till 
exempel patientsekretess, personlig integritet och intrång i privatlivet. Vi berättar aldrig något om en 
person eller familjs hälsotillstånd utan att ha deras samtycke. 
 
Kampen mot Corona-viruset bygger på råd, anvisningar, frivillighet och ett personligt ansvar. Vår 
ambition är att vara så öppna vi kan.  



 
På skolan följer vi råden för att ge våra elever en så bra och trygg miljö som möjligt. 
 
Tillsammans med våra elever och er som vårdnadshavare ska vi ta oss igenom denna tuffa tid på 
bästa sätt. 
 
Vänliga hälsningar  
Erik Juntikka 
Rektor Hedda Wisingskolan 
 
*Smittspårning innebär att den behandlande läkaren är skyldig att ta reda på dels hur en smittad 
person har blivit smittad, dels vem eller vilka andra som kan vara smittade eller har blivit utsatta för 
smittan. Smittspårning kan ha en avgörande betydelse för att förhindra smittspridning och minska 
risken för större utbrott. 
 


