Koronaviruset (coronaviruset)
KVS-Lyngdal har vært i dialog med smittevernlegen i kommunen hvor han uttaler at vi må
følge retningslinjene til folkehelseinstituttet (FHI).
Hva bør vi ved KVS-Lyngdal gjøre for å unngå smitte?
Generelle råd
•
•
•
•
•

Unngå å nyse eller hoste direkte på andre
Hold minst 1 meter avstand til personer med luftveisinfeksjoner
Bruk god håndhygiene. Vask hendene med såpevann. Hånddesinfeksjon kan benyttes
dersom man ikke har rennende vann tilgjengelig
Hoste i engangstørkle eller armhulen, og vask hendene etterpå
Begrens nærkontakt med andre (håndhilsing, klemming)

Det er hengt opp plakater rundt på skolen som gir råd om hygiene og god håndvask.
Dersom en elev/ansatt ved KVS-Lyngdal skulle få koronasmitte, så er det altså de nasjonale
tiltak som gjelder.
Eventuelle videre tiltak på skolen vil i så fall bli bestemt i samråd med smittevernlege.
For å kunne testes for viruset, må man ha følgende symptomer:
- tørrhoste, feber, luftveisinfeksjon og vært i smitteområder.
Utdrag fra FHI sin nettside 4.3.2020:
Råd for de som kan ha vært utsatt for smitte
Friske barn/elever/ansatte som de siste 14 dagene har oppholdt seg i et område med
vedvarende spredning med covid-19 bør følge nøye med på tegn til luftveisinfeksjon (feber,
hoste og andre luftveissymptomer) i 14 dager etter hjemkomst. Ved utvikling av symptomer
skal man holde seg hjemme, og ta kontakt med fastlege eller legevakt (tlf 116 117) per
telefon for råd og eventuell testing.
Friske barn/elever/ansatte som ikke selv får symptomer på luftveisinfeksjon etter reise eller
har vært i nærkontakt med personer som er bekreftet syke med koronaviruset, kan omgås
andre som normalt, og gå på skole/i barnehagen som vanlig.
For mer informasjon se: https://www.fhi.no/
Endring i regler for dokumentert fravær
Kunnskapsdepartementet har på grunn av koronaviruset bestemt nye retningslinjer for
dokumentert fravær. Fra og med 4.3.2020 og ut dette skoleåret kan en få dokumentert
fravær på grunn av sykdom ved å levere egenmelding for elever over 18 år, eller melding fra
foreldre for elever under 18 år.
Se mer på https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-ogberedskap/informasjon-om-koronaviruset/
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