Kontornyt – uge 49
Corona
Så blev vi igen berørt af Coronaen. To lærere har været nære kontakter og en afventer endnu svar på test.
Det betyder de skal blive hjemme. Det giver selvfølgelig en del udfordringer ift. til at få undervisningen til at
køre, men vi gør hvad vi kan.
Vi følger, som udgangspunkt, de retningslinjer og anbefalinger som er givet os. I skrivende stund – d. 06.12.
er der i Viborg Kommune flere sogne hvor grænseværdien er over gennemsnittet. Vores naboskole er helt
lukket ned, for det er rigtig svært, og det rammer mange, når vi taler om nære kontakters nære kontakter.
Vi vil med de foreløbige tiltag håbe og forsøge på, at holde både elever og personale mest muligt
sygdomsfri og fri for begrebet nær kontakt. Vi holder øje med udviklingen og melder ud her på
hjemmesiden, hvis der sker yderlige ift. hvordan, vi takler de forskellige udfordringer.
Fra i morgen vil flg. tiltag være gældende:
•
•
•

Der skal bæres mundbind i skolebussen – dette fra onsdag.
Det henstilles, at aflevering og afhentning af børn sker uden for skolen. Hvis forældre skal snakke
med en lærer, er det selvfølgelig i orden at komme ind. Dette med mundbind.
Alle besøgende eller andre med ærinde på skolen skal vaske el. spritte hænder.

Samtykke
Målgruppen for anbefalingen om én ugentlig screeningstest er blevet udvidet, således at tilbuddet nu også
omfatter børn fra og med 1. klasse. UNDTAGET for anbefalingen om ugentlig test er færdigvaccinerede eller
personer, der inden for de seneste 6 måneder har været smittet, eller personer, der af sundhedsmæssige
årsager ikke bør testes. Testindsatsen er endvidere blevet forlænget frem til den 31. marts 2022
Ovenstående betyder, at vi skal have indhentet et nyt samtykke til screeningstest for børnene i 1. klasse og
op til 9 år, og at de øvrige samtykkeerklæringer skal forlænges.
I kan finde det nye samtykkepapir på hjemmesiden her:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/df5938092d0a2fd8ac37b9f359939c0e.pdf
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