MEDDELANDE

torsdag 26 mars 2020 08:39:26

Skol- och studerandehälsovårdens tjänster under coronaepidemin
Skol- och studerandehälsovården erbjuder stöd och hjälp för elever, studerande och deras familjer också
under coronaviruspandemin.
Ärendena vid skol- och studerandehälsovården sköts i så stor omfattning som möjligt på distans per telefon
eller som videomottagningar.
Hälsokontroller vid skolhälsovården
Skolhälsovårdens överenskomna mottagningstider för årskurs 1, 5 och 8 avbokas. Hälsovårdaren ringer
eleven/vårdnadshavaren och sköter hälsokontrollen på distans. Hälsovårdaren kontaktar också de elever
som inte har varit på en hälsokontroll för årskurs 1, 5 eller 8 under innevarande läsår.
Övriga individuella besök hos hälsovårdaren och/eller skolläkaren som man kommit överens om sköts i
första hand per telefon och eleven kallas på besök till mottagningen endast vid behov.
Hälsokontroller vid studerandehälsovården
Hälsokontroller på förhand i samband med uppbåd fortsätter att ordnas. Hälsovårdaren tar kontakt med
den studerande och gör den intervju som ingår i kontrollen per telefon. Läkarmottagningsbesöket
genomförs som planerat.
Obligatoriska utredningar och vaccinationer för studerande vid läroanstalter inom social- och
hälsovårdssektorn genomförs.
Övriga individuella besök hos hälsovårdaren och läroanstaltens läkare som man kommit överens om sköts i
första hand per telefon och den studerande kallas på besök till mottagningen endast vid behov.
Övriga mottagningsbesök med tillbudsstående resurser
Övriga mottagningsbesök vid skol- och studerandehälsovården genomförs om resurserna så medger.
Annat att beakta
Om ni har behov av skol- eller studerandehälsovårdens tjänster kan ni kontakta hälsovårdaren vid den egna
skolan/läroanstalten.
Vänligen kom till mottagningen endast om du är frisk. Klienten i fråga ska besöka mottagningen ensam,
men när det gäller små elever kan en vårdnadshavare följa med vid behov. Om klienten eller den som följer
med har förkylningssymptom flyttas besökstiden till en senare tidpunkt.
Besöket hos hälsovårdarens och/eller läkarens mottagning kanske ordnas någon annanstans än på den
egna skolan/läroanstalten. Ni får närmare information om var mottagningen ordnas, om ett besök till
mottagningen bokas till er.

