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Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Covid-19 – för kännedom 

Antalet bekräftade covid-fall ökar igen, främst bland barn 0–10 år och personer i 
medelåldern.  

Smittspridningen bland gymnasieelever är fortsatt mycket låg men 90 % av de som 
testar positivt i högstadieåldern är ovaccinerade vilket visar vikten av att vaccinera 
sig.  

Regionen meddelar att de har ett högt tryck på testning och analys. Många har 
bunkrat självtester och labbsvar dröjer. 

Med anledningen av de nya rekommendationer som regeringen meddelade igår har 
kommunen beslutat att rekommendera alla verksamheter att arbeta hemifrån när 
arbetsuppgifterna tillåter hemarbete. Nyheten hittar du på Insidan: 
Rekommendation att arbeta hemma där arbetet tillåter  

Mer information utifrån de nya riktlinjerna finns också på medarbetarsidorna på 
Insidan. 

På folkhalsomyndigheten.se kan du också läsa vilka råd och rekommendationer som 
gäller. Särskilda råd gäller för de som är ovaccinerade. 

För oss i skolan innebär det följande från och med  
8 december 

Arbetsplatsträffar och andra fysiska möten  

Uppsala kommun har beslutat att vi ska undvika ha fysiska möten när dessa inte är 
behövs och istället ha digitala möten. Om du som rektor väljer att ni ska ha fysiskt 
möte ska det vara möjligt för medarbetare att delta digitalt. De som medverkar 
fysiskt ska kunna hålla distans. Du som rektor avgör hur mötet ska genomföras 
utifrån skolans förutsättningar och personalgruppens storlek.  

Datum:  

2021-12-10  

Utbildningsförvaltningen  

Information om covid-19 – från 8 december 

 
Handläggare:  

Christine Kastner Johnson 

https://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Nyheter/Rekommendation-att-arbeta-hemma-dar-arbetet-tillater/
https://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Kris--sakerhet/Covid-19-Coronavirus/
https://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Kris--sakerhet/Covid-19-Coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
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Hemarbete 

Rent generellt i Uppsala kommun uppmanas vi till att arbeta hemifrån så långt det är 
möjligt. Du som rektor avgör precis som tidigare när vi hade dessa 
rekommendationer när det är möjligt kopplat till verksamheten och 
tillsynsuppdraget. 

Julavslutningar, julbord etc med personal 

Uppsala kommun har beslutat att vi ska undvika ha fysiska möten när dessa inte 
behövs och istället ha digitala möten. Det innebär att vi inte ska genomföra 
julavslutningar, julbord etc med personal fysiskt. 

Stora samlingar med elever 

Ännu finns det inte några begränsningar kring stora samlingar med elever på skolan.  
Trots detta kan det ändå vara klokt att varje enhet gör en bedömning om riskerna med 
stora samlingar utifrån de lokala förutsättningarna. 

Möten med vårdnadshavare och externa besökare 

Bedöms ett möte med vårdnadshavare vara nödvändigt - tänk då på att fysiskt avstånd 
ska kunna hållas. 

Externa besökare på skolan kan tas emot men dock inte i stora grupper. 

Hemkarantän och smittbärarpenning 

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 får övriga i hushållet förhållningsregler. 
Dessa gäller oavsett om du har symtom eller ej och även om du är vaccinerad. Du ska 
stanna hemma i minst 7 dagar och testa dig.  

Du som har haft covid-19 det senaste halvåret är generellt undantagen från 
förhållningsregler. Hemkarantän när någon i hushållet har covid-19 (insidan). 
Medarbetare i hemkarantän som är symtomfri ansöker om smittbärarpenning från 
Försäkringskassan. För det krävs i nuläget ett läkarintyg.  

Om medarbetaren insjuknar ändras frånvaron i Heroma från smittbärarpenning till 
sjukfrånvaro. Smittbärarpenning och reseersättning för anställda 
(forsakringskassan.se)  

Rekommendation vid inresa till Sverige 

Du som har medarbetare som planerar att resa utomlands under julledigheten hittar 
info om hantering här: Rekommendation för inresande till Sverige att testa sig för 
covid-19 (insidan) 

 

https://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Kris--sakerhet/Covid-19-Coronavirus/Medarbetarens-ansvar/Hemkarantan-nar-nagon-i-hushallet-har-covid-19/
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning
https://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Kris--sakerhet/Covid-19-Coronavirus/Medarbetarens-ansvar/Rekommendation-for-inresande-till-Sverige-att-testa-sig-for-covid-19-/
https://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Kris--sakerhet/Covid-19-Coronavirus/Medarbetarens-ansvar/Rekommendation-for-inresande-till-Sverige-att-testa-sig-for-covid-19-/

