Uppdaterad: 16 mars 2020
Coronaviruset: Covid-19

Instruktioner och rutiner på skola och LIA praktik på Bergqvist
Massage & Friskvårdsutbildningar i Linköping, Malmö och Stockholm.
Vi på Bergqvists följer noggrant utvecklingen och vi tar våra patienters, studerandes och
lärares/medarbetares hälsa på största allvar och kommer att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
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Handhygien, tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten samt komplettera med handsprit.
Hosta och nys i pappershandduk alternativt i armveck.
Stanna hemma om man är sjuk, eller uppvisar symtom med feber eller luftvägsbesvär i form
av hosta, andnöd eller halsont.
Undvik större folksamlingar.

Hur genomför vi behandlingar hemma, på klinik eller under LIA-praktik?

I samband med hälsodeklarationen skall följande frågor alltid ställas:			
		
1. Har du senaste 30 dagarna varit i länder som nu definieras som riskområden?
		
2. Har någon i din närhet befunnit sig i sådana områden?			
		
3. Har du eller någon närstående haft eller har förkylningssymtom som 		
		
andnings svårigheter, feber, torrhosta mm.					
Vid behov använd plasthandskar under behandlingen.
Rengör bänk noggrant efter varje behandling, var extra noggrann med huvudkudden som
du bör rengöra runt om. Om det är möjligt att ta loss huvudkudden, gör det för att kunna rengöra den ordentligt.
Städa behandlingsrummet extra noggrant efter varje arbetsdag. Du ska fästa speciell
uppmärksamhet vid dörrhandtag, armstöd, bordsskivor, strömbrytare och vattenkranar.
Vi rekommenderar bland annat att du använder dig av gummihandskar, basiska rengöringsmedel
och desinficeringsmedel som innehåller etanol eller klor.
Handdukar och sängkläder ska tvättas i 60-90 graders tvättprogram om textilerna kan
ha varit i kontakt med personer som kan vara smittbärare.

Specifika regler för er som har LIA perioder

LIA-perioderna innebär speciella situationer som varierar beroende på var LIA:n utförs.
YH-myndigheten har gått ut med information att vi som utbildningsanordnare har stor frihet att
anpassa utförandet av LIA-perioderna för att ta hänsyn till samhällsläget, med mål att LIA-perioderna ska kunna genomföras.

Vi kommer tills vidare göra följande:								
- I möjligaste mån vill vi att ni jobbar vidare med er LIA som det är tänkt.
		
- Om era LIA-platser stänger eller inte tillåter er att komma dit får vi titta på alternativa lösningar. Det viktiga är att de uppgifter ni behöver utföra under LIA:n genomförs.
- Om er LIA-plats inte längre kan ta emot er är reservalternativet att vi på skolan agerar
handledare åt er och att ni utför era behandlingar/PT-träffar/tester med mera på andra personer än de ni planerat att jobba med på er LIA-plats. Detta är inte riktigt som det är tänkt att gå
till, men situationen kräver att vi gör avsteg från de normala rutinerna och genom att göra på detta sätt hoppas vi att många av er kan genomföra LIA-perioderna på ett godtagbart sätt.		

- YH-myndigheten påtalar vikten av att vi dokumenterar åtgärder och förändringar vi gör.
Det gäller även er, vi vill att ni informerar oss om förändringar ni gör så att det finns dokumenterat. När
det gäller att behandla personer utanför ordinarie praktikplats vill vi att ni använder hälsodeklaration
och journal som vanligt, som skolan sedan kan ta del av, då får vi per automatik kundens medgivande
att spara deras uppgifter. I och med det kan vi då från skolans sida agera ”handledare” och kontakta
kunder för att inhämta feedback om ert behandlingstillfälle.
- Om ni själva blir sjuka i Corona (eller får symtom som gör att ni bör avstå från att göra behandlingar eller träffa andra personer) och av den anledningen inte kan genomföra er LIA blir lösningen att
ni får skjuta på delar av er LIA-period tills ni är friska igen. Om detta sker får ni kontakta oss
och redogöra för läget så får en individuell studieplan upprättas för er.
- Vi kan i dagsläget inte ge ett exakt besked på vad som gäller för CSN-bidrag och Corona. Som vi förstått direktiven från CSN så gäller reglerna att om man inte bedriver studier så utbetalas inget
CSN. Om det upprättas en individuell studieplan med anpassningar utifrån rådande läge har
man rätt till fortsatt CSN.
- Sammanfattningsvis säger vi att vi gör vad vi kan för att kunna genomföra de LIA-perioder som pågår,
men vi ber er alla att ha överseende med att de närmsta veckorna nog kommer vara problematiska. Vi
får helt enkelt acceptera situationen som den är och se hur den utvecklas dag för dag. Gör så gott ni
kan för att genomföra de uppgifter som krävs för att bli godkända på LIA:n, och notera att ni alltså
har stor frihet att hitta alternativa lösningar för att genomföra era uppgifter.
- Du som har problem, kontakta oss snarast så att vi kan lägga upp en bra plan!

Kontaktuppgifter:
			
Linköping
Per Bergqvist
			
			
Stockholm
Renée Lidén
			
			Malmö		Johan Starre

073 354 11 72 / 013 13 75 06

Mejl

072 368 88 26			

Mejl

070 834 88 92			Mejl
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