Smittevernplan Ulsmåg skole
Daglige rutiner:
• Det etterfylles såpe og tørkepapir ved alle håndvasker i bygget daglig.

Ansvar: renholdere
• Det etterfylles toalettpapir ved alle skolens toaletter daglig.

Ansvar: renholdere

Smittevernsrutine
Denne rutinen skal være til hjelp både for å forebygge smitte, men også når en mistenker
eller har smitte på skolen og i skolefritidsordningen. Smitte kan være lus, brennkopper,
sårinfeksjoner eller mer alvorlige smittsomme sykdommer som forekommer hos elever.

Hygienerutiner
1. Renhold (herunder blodsøl)
a.
Skolens renholdsrutiner skal oppfylles. Avvik skrives i perm for avviksmeldinger
b.
Blodsøl skal behandles som potensielt smittefarlig og straks tørkes opp og
rengjøres med klorløsning.
c.
Ekstra renhold ved smitte: Overflater/håndtak/smartboardpaneler som er i hyppig
berøring av hender, må rengjøres daglig med klorløsning.
2. Avfall
a.
Normale hygieniske rutiner for håndtering av husholdningsavfall.
b.
Avfall fra sårstell eller blodsøl skal pakkes inn og kastes i avfallskonteiner, slik at
det ikke står tilgjengelig for barna i åpen bøtte.
3. Håndhygiene (jf. håndhygienerutine)
a.
Vanlig håndvask.
b.
Ved frykt for smitte anbefales håndvask i 30 sekunder. Det kan innføres
hånddesinfeksjon med sprit.
c.
Når sykdommer sprer seg rådfører skolen seg med hygienepersonell for å finne
frem til de beste tiltakene. Håndhygiene iverksettes både før og etter hanskebruk.
4. Svømming, bading i skolens basseng
a.
Har en tykk, gul snue skal en ikke bade.
b.
Har en sår med puss skal en ikke bade.
c.
Ved fotvorter – bruke badesko i dusj og svømmehall
5. Spesielle hygienerutiner ved sårstell (inkl. brennkopper)
a.
Håndhygiene skal utføres både før og etter sårstell eller ved annen kontakt med
bandasjer/sårområde.
b.
Det skal brukes hansker ved stell av sår.
c.
Bandasjer skal skiftes om de er tilsølt av sårsekret, eller på annen måte har blitt

fuktig

Forventninger til skole-hjemsamarbeidet
1. Når elever skal medisineres eller ha sårstell i skole- eller SFO-tiden skal skolen
ha skriftlig melding om rutiner for medisinering eller stell. Nødvendig utstyr til
sårstell (bandasjer etc.) sendes med eleven eller leveres skolen.
2. Skolen skriver logg over medisinering og sårstell.
3. Skolen bør få informasjon når elever er smittebærere selv om disse ikke krever
tiltak
4. Er en smitte utbredt i en gruppe eller på hele skolen informeres foresatte skriftlig.
5. Elever med feber eller dårlig helsetilstand skal holdes hjemme. JFR.
Folkehelseinstituttets smittevernregler
6. Vurderer skolen elevens allmenntilstand slik at eleven ikke vil ha tilstrekkelig
utbytte av opplæringen, kontaktes foresatte og det avtales hva som gjøres videre.

Hva skal skolen gjøre når:
Ingen smitte fryktes
Følge de basale hygienerutinene.
Smitte fryktes
Det settes fokus på hygienerutinene og kontroll/veiledning iverksettes. Sikre at de basale
hygienerutinene følges
Sykdom sprer seg
1.
Sikre at de basale hygienerutiner følges
2.
Mer fokus og kontroll av hygienerutinene.
3.
Følge rutiner for den enkelte sykdom.
4.
Helsesøster kontaktes for å finne frem til de beste tiltakene mot sykdommen.
Helsesøster vurderer behov for kontakt med smittevernoverlegen. Ettersom hver
syk går til sin egen fastlege er det ingen som har bedre oversikt over ”epidemien”
enn skolen.
Ved spesielt farlige smittsomme sykdommer:
1. Smittevernlegen varsles! Overlege smittevern: 55565880
2. Foreldrene varsles med epost. Informasjon legges på skolens
hjemmeside.

Ansvar: rektor
3. Elevene informeres om nødvendige forholdsregler.

Ansvar: Skolehelsetjenesten / ledelsen ved skolen
4. Skolen følger sentralt gitte råd om smittevern.

Ansvar: Skolehelsetjenesten/rektor

5. Desinfeksjonsvæske gjøres tilgjengelig i alle rom ved behov.

Ansvar: avdelingsledere
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