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Enligt sändlista

ÅTGÄRDER UNDER INFLUENSAEPIDEMIN VID LÄROANSTALTERNA FÖR ALLA
UTBILDNINGSSTADIER
I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut övergick man i
Finland 27.7.2009 från influensaepidemins begränsningsskede till lindringsskede. Det här brevet är avsett som anvisning till undervisningsmyndigheterna och till alla läroanstalter på alla utbildningsstadier om bekämpning av smitta under influensaepidemins lindringsskede. Brevet ersätter social- och hälsovårdsministeriets föregående avsända brev av den
20.5.2009 (Åtgärder vid läroanstalter och influensa A(H1N1) smittor,
SHM/1765/2009).
Målet under lindringsskedet är att förebygga spridningen av influensan
samt att förhindra att epidemin förorsakar allvarliga sjukdomar och
komplikationer.
Influensaviruset orsakar en till svårighetsgraden liknade sjukdom som säsonginfluensan. Eftersom befolkningen inte har skyddande anti-kroppar mot det nya
influensaviruset, kommer antalet insjuknade att vara märkbart större än vid en
säsonginfluensa. Det här kan orsaka olika störningar i samhällsfunktionerna,
inberäknat skolor, högskolor och andra läroinrättningar (nedan läroanstalter).
Symptom och smittorisk
Influensa A(H1N1) ger upphov till likadana symptom som andra influensavirus. De allmännaste symptomen är plötslig feber, ont i halsen, hosta och snuva.
Andra tänkbara symptom är ont i kroppen, huvudvärk, frossbrytningar och
trötthet.
Viruset smittar på samma sätt som andra influensavirus: då man hostar och nyser eller via händer som fläckats av sekret från andningsvägarna. Då en sjuk
person hostar eller nyser faller dropparna snabbt till marken. Dropparna hamnar inte längre bort än en meter. Personer som smittats kan föra smittan vidare
omkring ett dygn före symptomen uppträder och fortsättningsvis till och med 7
dygn efter insjuknandet. Barn och kroniker kan vara smittbärare ännu längre.
En person med symptom är särskilt smittosam under de första dygnen.
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Bekämpning av influensan i läroanstalterna
Under lindringsskedet är det inte mera motiverat med åtgärder såsom att isolera, spåra och hålla i karantän. Av den här anledningen är det inte motiverat att
stänga skolor.
Det är speciellt viktigt att följa anvisningarna som gäller hand- och hosthygien.
Läroanstalten ska se till att elever och studerande samt personalen har möjligheter att sköta hand- och hosthygienen tillräckligt bra.
För att förebygga spridningen av influensa är det speciellt viktigt att läroanstalterna informerar sina elever och deras föräldrar om att eleverna inte ska delta i
undervisningen som sjuka och att de inte ska skickas sjuka till skolan. Man ska
vara borta från skolan tills man har varit feberfri och i övrigt symptomfri minst
ett dygn. Samma principer gäller alla elever, studerande, lärare och övrig personal i läroanstalterna på de olika utbildningsnivåerna.
Om en elev får influensa symptom, ska den person som ansvarar för skolan i
mån av möjlighet flytta eleven till ett avskilt utrymme och ta kontakt med föräldrarna eller de anhöriga för att organisera en snabb hemtransport och andra
nödvändiga fortsatta åtgärder. Då det gäller fullvuxna studerande bedöms de
behövliga åtgärderna från fall till fall.
Om det på skolan förekommer flera fall av febriga luftvägsinfektioner, rekommenderas att man meddelar den lokala hälsovårdsmyndigheten om saken.
På läroanstalten ska man se till att beredskapsplanen för de problem och krissituationer en eventuell epidemi orsakar är uppdaterad.
Skol- och studenthälsovårdens uppgifter
Skol- och studenthälsovården samt hälsocentralernas ansvariga personer för
smittskyddet ska delta i samarbete med lärarna i planeringen och genomförandet av det förebyggande arbetet i läroanstalterna för att avvärja influensaepidemin. Skol- och studenthälsovården ska i mån av möjlighet ge information
och handledning vid enskilda sjukdomsfall och vid olika problemsituationer till
skol- och studiekollektivet, föräldrar och de anhöriga. Skol- och studenthälsovården ska inte ha sjukmottagning för influensapatienter. Sjukmottagningarna i
kommunen ska koncentreras till hälsocentralerna.
Mera information kan erhållas på Institutets för hälsa och välfärd hemsidor på
adressen www.thl.fi samt på social- och hälsovårdsministeriets hemsidor på
adressen www.stm.fi.
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Ytterligare information vid social- och hälsovårdsministeriet ger konsulterande
tjänstemannen Maire Kolimaa, tfn (09) 1607 4138, överläkare Olli Haikala, tfn
(09) 1607 3214 och medicinalrådet Merja Saarinen, tfn (09) 1607 4030.
Bemyndiganden:
Lagen om smittsamma sjukdomar 6 § och 7 §
Folkhälsolagen 14 §

Kanslichef

Kari Välimäki

Konsulterande tjänstemannen

Maire Kolimaa
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