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Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Nya rutiner vid bufféservering
i kommunens skolor med
anledning av coronasmittan
Svalövs kommun fortsätter med bufféservering i
skolor och förskolor, dock med skärpta rutiner enligt
Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets direktiv.

Information om coronaviruset
Svalövs kommun följer utvecklingen kring coronaviruset
och covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Läget ändras kontinuerligt och vårt
råd är att du som medborgare följer utvecklingen och
rekommendationerna på följande hemsidor:
Svalövs kommun: www.svalov.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se
Region Skåne: www.skane.se
Krisinformation från svenska myndigheter finns även på:
www.krisinformation.se

Några tips om hur du skyddar dig och andra från
smittspridning:
• Stanna hemma när du är sjuk
• Var uppmärksam på symtom på covid-19
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
• Hosta och nys i armvecket
• Undvik att röra ansiktet
• Använd handsprit

Kommunens måltidservice följer kontinuerligt myndigheternas
råd och riktlinjer när det gäller hantering och servering av
måltider inom förskola och skola.
I kommunens skolrestauranger förser eleverna sig med
både kall och varm mat via bufféservering. Detta är fortsatt
okej enligt Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket
då coronaviruset, Covid-19, smittar genom mikroskopiska
droppar via luftvägarna. Det finns i nuläget ingenting som
tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller
dricker vatten. Bedömningen är också att viruset inte smittar
genom livsmedel.
För att säkerställa och uppfylla de nya riktlinjerna för
bufféservering i våra skolor skärper skolrestaurangerna de
normala rutinerna enligt följande:
• Det får inte förekomma trängsel mellan barn och elever
eller långa köer till serveringsbuffé, vid bord eller bardiskar.
• Det ska finnas möjlighet till avstånd mellan eleverna vid
borden.
• Eleverna får endast äta och dricka sittandes vid borden,
• Eleverna får bara ta med sig mat från matsalen för
avhämtning.
Personal i respektive matsal kommer att se till att direktiven
följs.

Frånvaroanmälda elever på Linåkerskolan
erbjuds distansundervisning
Med anledning av pågående smittspridning av
coronaviruset Covid-19 har den senaste tiden många
elever varit frånvarande från skolan. Trots detta såg
verksamheten att elevnärvaron ökade något igen i
veckan, dock är frånvaron dubbel jämfört med en
”vanlig” vecka.
- Det är min tro att det både handlar om sjukdom och om att
vårdnadshavare iakttar försiktighetsprincipen. Det är svåra
avvägningar som både vårdnadshavare och skola ställs
inför. Frånvaron leder dock till att mycket undervisning går
förlorad, säger Hans Dahlqvist, utbildningschef.
För de elever som är hemma och är frånvaroanmälda men
ändå känner att de skulle kunna hänga med i skolarbetet
erbjuds studier på distans. Från och med 25 mars är det
möjligt med distansundervisning för alla frånvarande elever
parallellt som den ordinarie undervisningen fortlöper.
Verksamheten förbereder sig även för att kunna bedriva
distansundervisning inom årskurs 1 till 6.
Svalövs kommun följer Folkhälsomyndighetens och
regeringens rekommendation om att fortsätta bedriva
undervisning för våra elever i förskola och grundskola så
det är skolplikt som gäller.
- Jag vill passa på att understryka att skolplikten gäller.
Det är viktigt att vara försiktigt, men det är även viktigt att
upprätthålla skolgången i möjligaste mån. Är man frisk ska
man gå till skolan. Har man varit sjuk ska man återgå till
skolan efter två symtomfria dagar, säger Hans Dahlqvist.
Utbildningschefen vill också rikta ett stort tack till
vårdnadshavare inom förskolan.
- För en tid sedan vädjade jag till vårdnadshavare inom
förskolan, att ni skulle hålla era barn hemma om det var
möjligt. Det handlade inte om risken för smitta utan om att

Röstånga turistinformation
öppnar senare i år

avlasta en ansträngd verksamhet. Av allt att döma har ni
hörsammat den vädjan, vilket jag är mycket tacksam över.
Det har betytt mycket och bidragit till att vi fortsatt kan hålla
öppet. Stort tack!

Information om beviljat
bygglov kring stationsområde
i Kågeröd
Bygglov har beviljats för åtgärder till stationsområdet
kring Söderåsbanan för bullerskydd/bullerskärmar,
stängsel, stödmurar/L-stöd och teknikbyggnader.
Marklov har beviljats för justering av höjdskillnader för
att möjliggöra det nya spåret och plattformarna med
tillhörande ramper.
Åtgärder kommer att utföras på fastigheter
KÅGERÖD 5:129, 3:2, 3:3 m. fl. Sonarp 3:15
Diarienummer MN 2020-0053
Beslutsdatum 2020-03-23
Handlingar finns tillgängliga på Kommunhuset,
Bygglovsenheten, Herrevadsgatan 10, Svalöv

Turistinformationen i Röstånga brukar traditionsenligt öppna
för säsongen i samband med påsken. Tyvärr blir det inte så i
år på grund av den rådande coronasituationen. Vi kommer att
öppna längre fram men i dagsläget vågar vi inte säga exakt
när det blir. Håll utkik efter information här i Lokaltidningen
och på hemsidan: www.svalov.se
Även om vi har stängt på turistinformationen skulle vi vilja
rekommendera ett besök i vår fina natur, som alltid håller
öppet. Just nu är det dessutom ett extra bra val att vistas
utomhus. Packa kaffekorgen och gör en utflykt till något av
våra fina strövområden eller Söderåsens nationalpark!
Här hittar du mer information om våra strövområden och
nationalparken:
www.skanskalandskap.se
sverigesnationalparker.se/park/soderasens-nationalpark/
Vi önskar er en riktigt glad påsk och ser fram emot att ses
längre fram!

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

Sista ansökningsdatum
2020-04-12
2020-04-19
2020-05-31
2020-05-31

· Undersköterska till demensenhet
· Skolkurator
· Lärare i matematik, NO och teknik
· Lärare i franska och svenska

Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv
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