Information till dig som är elev eller
vårdnadshavare

2020-11-03
Hej!
Detta är information till dig som är elev i Norrköpings kommunala grundskola,
gymnasieskola och till dig som är vårdnadshavare och har barn som går i
förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan.
Torsdag 29 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region
Östergötland att skärpa de allmänna råden för Östergötland. Det här görs för att
stoppa den snabba smittspridningen som pågår i Östergötland och som är utspridd
i samhället. Man ser en ökad andel positiva svar av alla tester och att
smittspridning fortsätter i fel riktning. Det här innebär ett ökat tryck på
sjukvården.
De striktare allmänna råden pekar inte ut förskolans eller skolans verksamheter
specifikt. Detta är för att barn och unga inte visat sig smitta i hög grad. Råden
innebär bland annat att man ska undvika kollektivtrafik, endast umgås med
personer som man bor med och helt undvika att ordna eller delta i fester eller
tillställningar med många människor. Råden innebär också att man ska avstå från
att delta i idrottsträningar, matcher och tävlingar. Barn och unga som är födda
2005 eller senare kan delta på idrottsträningar.
Undervisning i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan fortsätter som vanligt,
men vissa delar av undervisningen kommer att anpassas. I frågor och svar på
norrkoping.se kan du läsa om dessa anpassningar.
Alla behöver hjälpas åt för att stoppa smittspridningen! Vi ber dig som elev
och vårdnadshavare att:
•
•
•
•

Avstå från att delta eller ordna fester. Försök hitta andra sätt att umgås.
Håll kontakten men ring eller chatta istället för att ses.
Om det är möjligt, hitta andra sätt att ta dig till skolan. Cykla eller gå.
Hämta och lämna utomhus i möjligaste mån.
Du som är född innan 2005 - avstå från träningar och matcher.

Vi ber också dig som vårdnadshavare att respektera att vi inte kan ta emot
fysiska besök i vår verksamhet just nu.
Det viktigaste för att skydda dig själv och andra är att fortsätta:
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•
•
•
•

Stanna hemma om du känner minsta förkylningssymtom som till exempel
snuva eller ont i halsen. Du är mest smittsam de första dagarna, även om
du inte känner dig så sjuk.
Gå och testa dig om du känner minsta symtom.
Var noga med handhygien. Tvätta händerna ofta.
Håll avstånd till andra.

Tack för att du hjälper till att stoppa smittspridningen!
På norrkoping.se finns information och frågor och svar som riktar sig till dig som
är vårdnadshavare. Håll dig uppdaterad och besök sidan:
www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset/har-du-barn-inorrkopings-forskola-skola
Det finns även sida som riktar sig till dig som är ung. Där finns samlad
information, lättläst fakta och råd. Besök gärna sidan:
www.norrkoping.se/organisation/for-dig-som-ar-ung-i-norrkoping/coronainformation-till-dig-som-ar-ung
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