Datum: 2021-02-11

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.

Förskola, fritidshem och skola
Sportlovet närmar sig och många elever och en del av personalen inom lärande är lediga.
Vi önskar alla ett fint lov under vecka 7 och uppmanar till att fortsätta följa de allmänna råd och
rekommendationer som finns för att bryta smittspridningen.
Mer information finns på Folkhälsomyndigheten.se Planera för säkra aktiviteter under Sportlovet.

Folkhälsomyndighetens information vid resor och tillfällig vistelse på annan ort
Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt, det vill säga att du gör det du kan för att inte bli
smittad eller smitta andra. Har du symtom som beror på covid-19 bör du inte resa alls. Du bör även begränsa
nya nära kontakter och umgås i en mindre krets under resan och på resmålet.
Läs hela informationen om resor i Sverige och utomlands på Folkhälsomyndigheten.se Om du planerar längre
resor.

Om du och/eller ditt barn kommer hem från en utlandsresa
Följ de rekommendationer som finns på Folkhälsomyndigheten.se Om du planerar längre resor. Det gäller alla
som reser in i Sverige.
Testa dig så fort som möjligt efter att du kommit till Sverige och testa dig igen fem dagar efter ankomsten.
Ta reda på hur du testar dig där du befinner dig genom att besöka 1177.se . Om du nyligen har testat positivt
för antikroppar rekommenderas du ändå att resta dig efter inresa. Om du testade dig i samband med att du
påbörjade resan till Sverige behöver du inte testa dig i samband med ankomsten, men bör fortfarande testa dig
på dag fem.
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Rekommendationen att testa sig gäller oavsett vilka länder du har besökt. Det gäller för barn i förskoleklass
och uppåt, men inte yngre barn.
Mer information om inresor till Sverige från utlandet Folkhälsomyndigheten.se Rekommendationer till dig som
reser in i Sverige från utlandet

Grundskola 7–9 och gymnasiet
Förebyggande arbete alkohol, drogproblematik – riktad till vuxna
Information från Folkhälsostrateg Karin Eliasson
Enheten för drogprevention Sociala förvaltningen Öckerö kommun har gjort en liten film med tips till föräldrar
inför sportlovet.
Snart är det sportlov..
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