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Som säkert inte undgått någon har vi en ökad smittspridning av Covid -19 i Kalmar län. Vi vill
därför påminna om riktlinjer och regler för att minimera spridningen.

Barn som har symtom såsom snuva, halsont, hosta och feber ska inte vara i skolan. Barn
uppmanas att testa sig vid uppvisande av symptom. Visar testet negativt, stanna hemma tills
du känner dig frisk och pigg och inte har någon feber. Visar testet att du har Covid -19
stanna hemma tills det gått minst 7 dygn sedan du blev sjuk, du är feberfri sedan minst två
dygn och att du är pigg i övrigt.

Förutom riktlinjerna gällande symptom handlar det för skolans del om att minimera möten
mellan människor och på så sätt minska smittspridningen. Detta gör vi genom att:

- Lämningar och hämtningar sker utomhus. Om ditt barn av någon anledning inte kan
lämnas/hämtas utomhus, kontaktas klasslärare. Har ni ärende eller behöver komma
in i skolans lokaler kontaktar ni personalen.

- Vi är fortsatt restriktiva med föräldramöten och om de genomförs kommer det att ske
med anpassningar.

- Då det är möjligt genomförs möten digitalt eller via telefon.
- Vi som skola utgår från att alla tar sitt egenansvar och det är ni vårdnadshavare som

ansvarar för att ert barn inte kommer till skolan med symtom.

Vi arbetar fortsatt med att hålla god handhygien, att hålla avstånd och att glesa ut så mycket
som möjligt. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell informationsinsats om Covid
-19. Insatsen “Allt är inte som vanligt” riktar sig till unga och unga vuxna med syfte att
påminna och fördjupa förståelsen om vad var och en behöver göra för att bidra till minskad
spridning av Covid -19. Anslag om detta har gjorts på skolan för påminna eleverna.

Vi fortsätter att påminna elever och personal om att följa Folkhälsomyndighetens allmänna
råd och rekommendationer. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om
allmänna råd och rekommendationer för grundskolan.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
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