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Nyhetsbrev - Corona
Vi kommer löpande att skicka ut aktuell information för att hålla alla uppdaterade. Informationsbrevet kommer
publiceras både genom lärplattformar och hemsida.
Uppkommer det akut information kommer den att publiceras omgående.

Nyhetsbrev
Hålla i och hålla ut, viktigare än någonsin!

TRA2000, v 2.0, 2011-06-08

Från onsdagen den 21 oktober införs förhållningsregler till hushållskontakter till
person med covid-19 i Västra Götaland
Att inte gå till arbetsplats eller skola gäller som förhållningsregel för den som är vuxen eller går på
gymnasiet och delar hushåll med någon som är covid-19-positiv. Barn i förskola och grundskola
undantas. Det beror på att det är viktigt att barn får sin undervisning och för att de har en mindre
risk att smitta andra.
Den som får symtom på covid-19 ska stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning.
Förhållningsreglerna tillsammans med skyddsplikten enligt smittskyddslagen innebär bland
annat:
 Man ska arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar. Den som inte kan arbeta
hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.
 Man ska träffa så få personer som möjligt, hålla avstånd utomhus och inte vara med på
fritidsaktiviteter där man kan träffa andra.
 Inte åka kollektivtrafik, färdtjänst eller taxi.
 Bara handla i mataffärer eller på apotek om man absolut måste och inte har några
symtom.
 Vara noga med att tvätta händerna ofta.
 Berätta om att man är hushållskontakt till en person med covid-19 om man har kontakt
med personal i hälso- och sjukvården.
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För barn i förskoleklass och grundskola gäller fortsatt följande:

Observera att om man tagit ett test för covid-19 så skall man stanna hemma tills man
fått svar på testet.

För att minska risken för smittspridning i förskolans verksamheter vill vi också
påminna om att:





Följa de allmänna råden från folkhälsomyndigheten
Hämta och lämna utomhus om möjligt
Endast en vuxen kommer in på förskolan om hämtning och lämning sker
inomhus
Om ni som vårdnadshavare är sjuka eller har förkylningssymptom ska hämtning
och lämning alltid ske utomhus.
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