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Handlingsplan för Martinskolan för att 
undvika smittspridning av Covid-19 
 

Martinskolan 20 augusti 2020 

Martinskolan behåller samma åtgärder som vi hade under vårterminen för att undvika smittspridning 

av Covid-19 i skolan, i förskoleklassen och på fritids 

 
o Vi hälsar på varandra men vi tar inte i hand 

o Vårdnadshavare får inte gå in i skolans lokaler annat än vid särskild överenskommelse. Vi 

kommunicerar via mail och telefon 

o Vi håller avstånd i matkö och i matsal. Det finns tejp markeringar på golvet 

o Förskoleklasser äter sin lunch i egna lokaler 

o Vi flyttar isär bänkar i klassrum om det är möjligt så att eleverna sitter med mellanrum  

o Vi förlägger skolstart med tidsmellanrum och lägger raster på olika tider  

o Vi påminner om att tvätta händerna många gånger - 30 sekunder med tvål: på morgonen 

innan vi börjar skoldagen - när vi varit ute - före maten - efter toalettbesök - vid 

mathantering på fritids. Affischer finns vid handfat och på toaletter, handtvätt-video spelas 

dagligen i entréhallen. Vi informerar eleverna att det är så viktigt att använda tvål därför att 

coronavirus kollapsar av tvål. Vi använder endast pappershanddukar. 

o Vi har inga gemensamma samlingar på eller utflykter till folktäta ställen  

o Vi förlägger idrott utomhus i möjligaste mån 

o Vi förlägger undervisning utomhus när det är möjligt. Lågstadiet, förskoleklassen och fritids 

har mer utevistelse än annars. Mellanmål äts utomhus om det är möjligt  

o Vi informerar elever dagligen om ovanstående åtgärder som vi har i vår skola så att de förstår 

varför vi måste vidta så strikta regler. Vi informerar om vikten att alla tar ansvar  

o Vi påminner elever om att de ska hålla avstånd även på raster 

o Vi har intensivare städning. Handtag och ledstänger i skolan spritas varje dag. Städningen 

utökas på fritids  

o Vi följer Regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar  
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