SUPERLABBEN materiell
Klistremerker ved vasken
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Slik sørger vi for en trygg skolehverdag
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:
Syke personer skal ikke være på skolen
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» Vask hendene
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– Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har
vært symptomfrie i 1 døgn.
– Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19 skal være i
isolasjon.
– Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem
til en person med bekreftet covid-19 skal
være i karantene.
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– Foresatte som har luftveissymptomer,
er i karantene eller isolasjon skal ikke
møte på skole/SFO, og må finne andre
løsninger for følging og henting
av barna.
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