Hälsning från rektor Nina med anledning av Coronaviruset Convid-19
Vi på Gripsholmsskolan får nu många frågor med anledning av Coronaviruset Convid-19.
Som ni kan läsa på vår skolas hemsida följer vi de allmänna råd som
Folkhälsomyndigheten gått ut med till skolor och förskolor.
Där står bl.a följande:
”Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget
ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från
skolan. Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilka områden de har rest. Elever och
personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna
hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter
eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara
hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.”
”Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (t.ex.
via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad
individ och därför fått instruktion om hemkarantän.”
Därmed utgår vi på skolan ifrån att de familjer som eventuellt befunnit sig på resa i
riskområden nogsamt följer de råd som Folkhälsomymdigheten gått ut med.
Föräldrar på Gripsholmsskolan kan även vända sig till skolsköterskan Mary Ann Lunde på
mary-ann.lunde@gripsholmsskolan.se med frågor riktade till skolhälsovården gällande
detta ärende. Det går också bra att kontakta rektor Nina på adressen
nina@gripsholmsskolan.se vid frågor.
Såvida någon familj bedömer att det finns ett behov av att hålla sitt barn/sina barn hemma
från skolan p.g.a den uppkomna situationen registreras detta inte som ogiltig frånvaro.
Kontakta ändå i sådana fall läraren eller mentorn så att ett fortsatt skolarbete kan
upprätthållas under motsvarande tid.
Ytterligare förebyggande råd från Folkhälsomyndigheten:
”En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet
eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med
tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan
vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i
armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena
händer.”
Gripsholmsskolan den 4 mars 2020
Rektor Nina Lidfors

