
 
 

 

Handlingsplan avseende 
Coronavirusutbrott i 
världen 
Detta PM har som syfte att minimera risken för smittspridning bland Mariannelunds 

folkhögskolas personal och deltagare och är en del av vårt förebyggande arbetsmiljöarbete.  

Mariannelunds folkhögskola följer situationen och informationen samt rekommendationer 

från Folkhälsomyndigheten, UD och kommuner runt omkring oss samt Jönköpings Region. 

Dessa myndigheter/verksamheter uppdaterar kontinuerligt sina rekommendationer. 

Med anledning av att viruset sprider sig mer inom Europa och utifrån vår verksamhet 

rekommenderar vi följande för all personal och våra deltagare/studerande:  

● Smittan sprids som andra virus – via luften och via direktkontakt. Noggrann hygien 

är det bästa sättet att skydda sig – Tvätta händerna ofta och vid symtom undvik 
att röra vid ansiktet och ögonen. Undvik även nära kontakt med sjuka människor.  

● Vi uppmanar alla som planerar utlandsresor (i arbetet eller privat) att hålla sig 

uppdaterade genom UD:s reseinformation. Om du befinner dig nära drabbade 

områden, följ instruktioner från lokala myndigheter. Om det blir en ökad spridning i 

Sverige kommer dessa rekommendationer att uppdateras. 

● World Health Organization, WHOs hemsida.  

● Aktuell reseinformation från UD finns på regeringens webbplats samt 

på Facebook och Twitter. 

● För information om coronaviruset generellt hänvisas till Krisinformation.se, där finns 

även en engelsk version. 

● Frågor och svar från Folkhälsomyndigheten, även engelsk version. 

● Information från Jönköpings region https://www.rjl.se/Folkhalsa-och-vard/sa-

kontaktar-du-varden/coronaviruset--for-dig-som-vill-veta-mer/ 

● För frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefon 1177 

eller 1177.se. Vid allmänna frågor kontakta 113 13. 

● Den som har rest in till Sverige eller har befunnit sig nära smittade områden och 

uppvisar förkylnings- eller influensaliknande symtom inom 14 dagar ska omedelbart 

kontakta sjukvården per telefon. 

● Medarbetare som rest till ev. drabbade områden skall samtala med rektor via telefon 

och/eller e-post. Vid behov upprättas en överenskommelse mellan medarbetaren och 

rektor om det finns risk för smitta.  



 
 

 

o Om du reser i tjänsten kan arbetsgivaren möjliggöra tjänstgöring hemifrån med 

lön i 14 dagar och om det konstaterats att du är smittbärare kan du få 

smittbärarpenning från Försäkringskassan. 

o Om du reser privat kan du få smittbärarpenning från Försäkringskassan om det 

är konstaterat att du är smittbärare. Arbetsgivaren genomför individuella 

bedömningar från fall till fall. 

● Deltagare som reser till ev. drabbade områden kan efter samtal med respektive 

klassföreståndare, som i sin tur samråder med rektor, rekommenderas att inte komma 

till Mariannelund efter ankomst till Sverige. Kontakten sker i så fall via telefon eller e-

post. Vid behov upprättas en överenskommelse mellan deltagare/studerande och 

klassföreståndare i samråd med rektor för att minska risken för smitta.  

o Eventuella provtillfällen kan läggas vid senare tillfällen om det är till följd av 

ovannämnda skäl.  

● Skolan kommer även att undvika att i nuläget ta emot besök från ev. drabbade 

områden. 

 

Klassföreståndare kan vid behov och i samråd med rektor ställa in studieresor om 

virusspridningen blir mer omfattande i Europa och/eller Sverige. Detsamma gäller vid 

planerade personalfortbildningar. 

 

Vid akut situation pga. coronaviruset hos folkhögskolans verksamheter kan rektor och/eller 

den han delegerar ansvaret till att genomföra akuta beslut som påverkar delar av eller hela 

verksamheten. Vid rektors frånvaro följer vi den vanliga delegationsordningen som redan 

finns hos oss. 
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