Åtvidaberg 2020-11-03

Till Vårdnadshavare för elever och
myndiga elever vid Bildningscentrum
Facetten, Åtvidabergs kommun

Uppdaterad information med anledning av Coronavirus Covid19
Vi vill med detta brev påminna om och uppdatera den information vi tidigare gått ut med
till gymnasieskolan. Åtvidabergs kommun fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och lokala allmänna råd för att minska smittspridning.
Ur ett smittskyddsperspektiv finns ingen anledning att friska elever ska stanna hemma
från skolan. (se särskilda förhållningsregler om någon i hushållet är sjuk). Vid symtom som
snuva, hosta, muskelvärk eller feber ska du/eleven stanna hemma. Det gäller även vid
milda symptom. Provtagning rekommenderas om symtomen kvarstår efter ett dygn. Gå
in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den
region eleven befinner sig i. För att återgå till skolan ska du/eleven ha varit fri från
symtom i minst två dygn. Om du är tveksam om hur länge du /eleven ska stanna hemma
från skolan, gå in på Vårdguiden, webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller i Region
Östergötland. Du också kontakta skolsköterskan för rådgivning.
Om du/eleven har konstaterad smitta med covid-19 eller vid långvariga symtom gäller de
råd och förhållningsregler som du/ni får från vården.
Gymnasieelever som bor med någon som har konstaterad Covid-19 ska stanna hemma från
skolan, undvika kontakter med andra och följa de förhållningsregler som vården lämnar. I
hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i
hushållet.
Smittskydd och kommunerna i Östergötland har enats om riktlinjer för förskola, grundoch gymnasieskola som är grundade i redan pågående åtgärder för att minska
smittspridning. Då något barn/elev konstaterats smittad kommer de och deras
vårdnadshavare att uppmanas av vården att ta kontakt med de personer som
barnet/eleven träffat och varit nära från och med ett dygn innan de upplevde första
symtomen. Vårdnadshavare till elev eller myndig elev som varit på skolan i anslutning till
att den blivit sjuk kommer att uppmanas att informera skolan.
På kommunens hemsida Atvidaberg.se finns senaste information om vad som gäller i
kommunens verksamheter.
Vid oro och allmänna frågor om coronaviruset hänvisas till Folkhälsomyndighetens och
Vårdguidens webbplatser eller att ringa 113 13
Avslutningsvis vill vi påminna om Folkhälsomyndighetens råd:
Håll avstånd! Stanna hemma när du är sjuk! Tvätta händerna! Hosta och nys i armvecket!
Vi fortsätter att ta ansvar tillsammans!
Karl Johan Sjödin,
Barn och Utbildningschef

Malin Henriksson,
Elevhälsochef
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