Østerbyskolen 25.august 2020.

Covid 19 retningslinjer på Østerbyskolen
Retningslinjerne er udarbejdet med baggrund i nedenstående links og tænkt som en hjælp til forældre og
ansatte på Østerbyskolen.
Links:
Myndighedernes fælles webside om coronavirus/covid-19 i Danmark
Sundhedsstyrelsens side om coronavirus/covid-19

Det mest almindelig symptomer på covid 19
Tør hoste
Feber
Ekstraordinær træthed
Stoppet næse uden andre symptomer er ikke typisk for covid 19.

Hvad gør I, hvis en i husstanden har symptomer på covid 19?
Barnet møder i skole som normalt I har fokus på at mindske smittespredning.

Hvad gør I, hvis jeres barn har symptomer på covid 19?
Barnet holdes hjemme Det anbefales, at egen læge kontaktes med henblik på vurdering og evt. test.

Hvad gør I, hvis jeres barn har været sammen med en, der har symptomer
på covid 19?
I skal være opmærksomme på symptomer, I sender jeres barn i skole som normalt.

Hvad skal I gøre, hvis jeres barn er smittet med covid 19?
1. Hold barnet hjemme – barnet må ikke møde i institution/skole
2. Afgræns barnets nære relationer
Nære kontakter vil som udgangspunkt være dem, man bor sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa,
kram osv. med. I dagtilbud/skoler vil der være tale om en mindre gruppe af børn/unge og medarbejdere,
hvor man ikke har haft mulighed for at holde afstand, fx pædagoger, der har direkte fysisk kontakt til børn
og børn, der leger meget sammen på under 1 meters afstand.
Test (nære relationer): Det anbefales, at nære kontakter testes to gange og isoleres indtil svar på første
test. Forældre til børn, der har været nære kontakter, skal selv sørge for at opsøge læge med henblik på
test af barnet (børn over 15 år kan dog selv opsøge læge).
3. Tag kontakt til skolens ledelse
Ledelsen kontaktes via Aula eller pr. telefon hvor I orienterer om, at jeres barn er smittet med covid 19. Her
aftales det med ledelsen, hvad der meldes ud til øvrige forældre, medarbejdere m.v.

Hvornår må barnet vende tilbage?
Når der er gået 7 dage efter testen er taget og der ikke er symptomer

Hvornår må de nære relationer til den smittede vende tilbage?
Det anbefales, at nære kontakter testes to gange og isoleres indtil svar på første test. Forældre til børn, der
har været nære kontakter, skal selv sørge for at opsøge læge med henblik på test af barnet (børn over 15 år
kan dog selv opsøge læge).
Efter 7 dages isolation efter sidste udsættelse for smitte:
Hvis barnet i denne periode ikke udvikler symptomer på covid 19, kan det igen komme i institution eller i
skole. Hvis barnet i perioden udvikler symptomer, skal barnet blive hjemme indtil 48 timer efter, at
symptomerne er ophørt.

Hvad gør I, hvis en i husstanden er smittet med covid 19?
I beholder jeres barn hjemme og sørger for at få barnet testet. Barnet må vende tilbage når negative svar
foreligger på første og anden test.
Til dig der er testet positiv for ny corona virus (SST)
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-nycoronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1
Forebyggelse af smittespredning (SST)
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-afsmittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79

Undervisningen
Udgangspunkt i almindelige bestemmelser i lovgivningen.

Fravær
Fra 1.august indberettes al fravær til kommunal bestyrelsen, hvilket kan betyde træk i børne-/ungeydelsen.
-

Elever i særlig risikogruppe skal tilbydes fjernundervisning.
Fravælger forældrene at sende eleverne i skole noteres det som ulovlig fravær.
Familier/elever der har rejst til steder med 14. dages karantæne skal blive hjemme i 14 dage og
tilbydes ikke fjernundervisning – kontakt kontoret, hvis det bliver relevant. Registres som ulovligt
fravær.

Forældre på skolen
-

Forældremøder må afholdes.
Skolebestyrelsesmøder må afholdes.
Forældre må som udgangspunkt gerne komme på skolen. Vi opfordrer til, at de kun kommer når de
har vigtige ærinder eller er indbudte og aftaler tid med skolens kontor før besøg.

Hygiejne
Hyppig håndhygiejne
-

Alle elever skal vaske hænder når de møder ind om morgenen.
Alle elever vasker hænder ved lokaleskift.
Alle elever vasker hænder før spisning og efter toiletbesøg.

Tiltag
-

Hver klasse har eget toilet.
Kantinen faseopdeles.
De som står i kantinen er fra samme klasse.
Udeområderne faseopdeles og der roteres ugentlig.
Udskolingen må ikke forlade skolen i frikvartererne.

Busser - Kollektiv trafik
Der skal anvendes mundbind, når børnene benytter Sydtrafiks busser, hvis man er over 12 år. Hvis man er
under 12 år, er det valgfrit.
Det er forældrenes ansvar, at børnene medbringer mundbind.

Svømmebusser/fleksible busser
Når vi kører med kommunens svømmebusser/fleksible busser er der ikke krav om brug af mundbind, da det
er en del af den normale undervisning

Kollektiv trafik i skoletiden
Der skal anvendes mundbind. Det er skolen/institutionens ansvar, at børn/elever bærer mundbind. Vi
opfordrer til, at børn/elever medbringer mundbind hjemmefra.

Uddeling til fødselsdage og lign
Der må deles ud i klassen ved fejringer og festlige lejligheder.

Hvad må deles ud?
Eleverne må gerne dele ud til fødselsdag. Hvis det ikke er indpakket enkeltvis (som pladekage), sørger den
voksne i klassen for uddelingen.

