2021-04-21
Med anledning av nya skärpta regionala råd i Blekinge
Då smittspridningen har ökat i Blekinge så har nya skärpta råd införts.


För skolornas del rekommenderas att undervisningen även fortsättningsvis bedrivs delvis
på distans. Rådet gäller för åk 7-9 som kommer ha fortsatt kombinerad närundervisning
med distansundervisning.



Elever som testas ska stanna hemma från skolan tills de har fått sitt provsvar. Detta gäller
både om de testas för att de har varit i närkontakt med smittad eller testas för symtom.
Elever som är 13 år och äldre kan göra ett egenprov och är eleven 10-12 år kan
vårdnadshavaren kontakta sin vårdcentral för provtagning.
Egenprovtagning för covid-19 i Blekinge - 1177 Vårdguiden



För elever som inte testas gäller fortfarande att eleven ska stanna hemma så länge hen har
symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom.



Barn under 18 år stannar hemma redan vid misstänkt fall bland dem man bor tillsammans
med, i väntan på provsvar på den som misstänks ha covid-19.
Konstateras det smitta i familjen ska elever vara i familjekarantän i sju dagar räknat från
testdagen, eller så länge som vården rekommenderar.



Distansundervisning rekommenderas för hela klassen vid två eller flera fall där smittan
misstänks ha skett i klassen. Rådet gäller för högstadiet och gymnasiet och det är
förvaltningschef Tomas Ringberg som kan fatta beslut om övergång till distansundervisning.



Berörda elevers vårdnadshavare meddelas om eleven har vistats med en person som har
konstaterats smittad.

För att vi i skolan ska kunna följa upp smittspridning och kunna fatta beslut om
distansundervisning är vi tacksamma för att vårdnadshavare skyndsamt meddelar skolan om det
finns smitta eller misstänkt smitta i familjen.
Vi tackar för gott ett samarbete!

Sofia Olsson
Verksamhetschef grundskolan
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