Datum: 2020-11-17

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!

Fortsatt allvarligt läge - Skärpta råd från 29 oktober
Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland har beslutat om skärpta råd som gäller i hela Västra
Götaland, till att börja med till den 19 november.


Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum,
museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis
livsmedelsbutiker och apotek.
Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar,
matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller
senare.



Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor
med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt
umgänge.



Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa
de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten
minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
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Verksamheterna har vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen:


Så få fysiska möten som möjligt mellan personal och vårdnadshavare. Möten sker i första hand via
digitala plattformar (TEAMS, Hangouts, Skype, telefon mm) enligt överenskommelse med
personalen.



Elever/barn hämtas och lämnas i möjligaste mån utomhus enligt överenskommelse med personal.



I lokalerna har verksamheterna anpassat mötesrum och personalrum i så stor utsträckning som
möjligt så att antalet personer som vistas i lokalen samtidigt är begränsad.



Kontakt med personal på Lärandesektionens kansli sker digitalt. Fysiska möten sker genom
tidsbokning.



Rutiner är framtagna för att vid behov kunna stänga en verksamhet. Det är huvudman
(Krisledningsnämnd) som tillsammans med smittskyddet i Västra Götaland som gemensamt kan ta
ett beslut.
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Information från Västra Götalandsregionen:
Västra Götalandsregions informationssida innehåller mer information riktad till dig som har barn inom
förskola, skola.
Informationsmaterialet finns även på andra språk, och uppdateras efterhand.
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