Verksamhetsmodell ifall en
studerande misstänker sig ha
symptom på grund av inomhusluften
Ifall en studerande misstänks ha symptom från läroanstaltens inomhusluft, ska studeranden eller en minderårig studerandes förälder meddela om misstanken till rektorn eller
utbildningschefen. Rektorn eller utbildningschefen meddelar misstankar eller brister som har att göra med byggnadens skick till dess tekniska disponent. Disponenten reder
först ut tillsammans med fastighetsservicen om huruvida de
hustekniska systemen fungerar. Ifall inga brister uppdagas,
kontaktar disponenten stadsmiljösektorns expertteam för
inomhusluften. Disponenten meddelar rektorn eller utbildningschefen om huruvida saken utreds närmare eller vilka
åtgärder har vidtagits / kommer att vidtas. Rektorn eller utbildningschefen meddelar studeranden eller den minderåriga
studerandens förälder om responsen. För övrigt följer rektorn/utbildningschefen sektorns anvisningar om inomhusluft.
Studeranden eller en minderårig studerandes förälder kan
alltid kontakta miljöinspektörerna vid stadens enhet för miljöhälsa. Kamratstöd kan fås av bl.a. föräldraföreningen. Vid
arbetarinstitutet är studietiderna korta, varför man i fall det
uppstår symptom på grund av inomhusluften kan erbjuda en
annan kurs eller återbetala kursavgiften.

För studeranden
Rektorn eller utbildningschefen uppmanar studeranden eller en minderårig studerandes förälder att kontakta studerandehälsovården. En hälsovårdare vid studerandehälsovården bokför hur allmänt eventuella symptom på grund av
inomhusluften är, och skickar vid behov studeranden vidare
till hälsostationen för ytterligare undersökningar. Man ska
försöka underlätta studerandens symptom i skolan genom
interna lösningar, som planeras av rektorn, vicerektorn eller utbildningschefen samt en representant från studeran-
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dehälsovården i samarbete med studeranden eller en minderårig studerandes förälder. Ifall det är ändamålsenligt att
för denna studerande föreslå ett byte av läroanstalt, krävs
ett utlåtande från en läkare vid studerandehälsovården eller
specialsjukvården. Rektorn eller utbildningschefen ordnar ett
möte med studeranden, den minderåriga studerandens förälder och en representant från studerandehälsovården för
att kartlägga situationen och lösa den så snart som möjligt.

Symptom som eventuellt kräver utredningar och olägenheter i inomhusluften
Symptom som eventuellt kräver utredning är för personer
med astma andningssymptom, hosta, pipande andning, andnöd; ibland också infektioner i luftvägarna, allergisk snuva,
trötthet och huvudvärk. Alla dessa symptom är mycket vanliga, och det är inte alltid möjligt att reda ut vad som orsakar dem. Olägenheter i inomhusluften är, förutom fuktskador också bristfällig ventilation, för hög inomhustemperatur, torr inomhusluft, mineralfibrer och olika allergener (t.ex.
damm från djur som kommer in i utrymmet med en annan
studerandes kläder).

Mer information:
•

•
•

Undersökningsrapporter och meddelanden om
byggnader:
Stadsmiljösektorn www.hel.fi/talotiedot eller kymp.
sisailmaviestinta@hel.fi
Miljöhälsans kontaktuppgifter:
ymk@hel.fi, tfn 09 310 2611
Kamratstöd: Helsingforsregionens föräldraförening
Helvary, sisailma@helvary.fi

Enheten för
miljöhälsa,
miljöinspektör

Den studerande

Teknisk
disponent

Rektor
eller utbildnings
chef

