Åtvidaberg 2020-03-18

Till Vårdnadshavare vid Åtvidabergs
kommunala skolor och förskolor

Information med anledning av Coronavirus Covid19
Åtvidabergs kommun följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att på
bästa sätt kunna minska smittspridning. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning
finns ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget, ingen anledning att friska elever eller
lärare ska stanna hemma från grund- eller förskolan. Detta kan dock komma att ändras
med kort varsel.
För gymnasieskola och vuxenutbildning rekommenderade Folkhälsomyndigheten på
tisdagen den 17 mars att man ska gå över till distansundervisning. Detta innebär att
ingen undervisning kommer att ske i Facettens lokaler från och med onsdag den 18
mars. Eleverna kommer dock att ha schemalagd undervisning på distans.
Vi påminner om att alla elever i åk 7-9 tillsvidare ska ta med sin elevdator hem efter
skoldagens slut och över helger. För elever i åk F-6 ger klasslärare besked om, och i så
fall vilka, läromedel, datorer etc som ska tas med hem efter skoldagens slut och över
helger. Det är viktigt att förskola och skola har en korrekt e-postadress till dig som
vårdnadshavare och att du läser mail som skickas ut från förskola/skolan till den epostadressen.
Om ditt barn är sjukt

Om ditt barn har symtom som snuva, hosta, muskelvärk eller feber ska barnet stanna
hemma. Det gäller även om de bara känner sig lite sjuka. Vänta minst två dygn med att
låta barnet gå till skolan efter att det blivit friskt.
Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa
sociala kontakter för att inte smitta andra. Detta för att minska takten på smittspridning
och skydda de mest sårbara från att smittas. Vid oro och allmänna frågor om
coronaviruset hänvisas till Folkhälsomyndighetens och vårdguidens webbplatser eller
att ringa 113 13.
Vad kommunen gör

På kommunens hemsida atvidaberg.se finns senaste information om vad som gäller i
kommunens verksamheter.
Avslutningsvis vill vi påminna om Folkhälsomyndighetens råd; Tvätta händerna!
Hosta och nys i armvecket! Stanna hemma när du är sjuk!

Hans Grimsell,
Barn- och Utbildningschef

Malin Henriksson,
Elevhälsochef
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