Kontor Nyt – d. 4. marts 2022 -Covid19 smittetilfælde.
Coronavirus er heldigvis på retur, men den har ikke helt sluppet sit tag her hos os, følgende er testet COVID19 positiv indenfor den
sidste uge:
D. 1.03: Skolesekretær/bogholder Lene Smed.
D. 3.03: Lærer Karoline S
D. 4.03: SFO medarbejder Helle B
Alle 3 har milde symptomer på Corona, og forventes tilbage på arbejde i næste uge.
Blandt eleverne har der i denne uge kun været 3 positive tilfælde:
1 elev fra 1. klasse
1 elev fra 3. klasse
1 elev fra 6. klasse
Herfra meldes der også om milde symptomer, feber/influenza, men også opkast/diarre.
Du kan læse mere om smitteperiode/symptomer på Sundhedsstyrelsens side samt få vejledning fra Corona linjen på 70200233
Anbefalingen om screeningstestning 2 gange om ugen ophørte fra mandag den 21. februar. Men Sundhedsstyrelsen opfordrer
fortsat til at blive testet på 3. dagen, hvis man er øvrig kontakt. Rekvirering af poderne fra kommunen til test på 3. dagen ved ny
smittekæde kan vi ikke tilbyde mere, men vi har mulighed for at udlevere selvtestkit til 3. dagstesten. Har I brug for det kan I
kontakte undertegnede, se kontakt info nederst på denne side.
Vi anbefaler at forældre med børn i følgende klasser: 0.-1. + 2.-3. + 4.-5. + 6. klasse er særlig opmærksom på om jeres barn har
symptomer på COVID19.
Hvad skal vi stadig huske?
Vi skal stadig passe på hinanden og fordi vi stadig har nye smittetilfælde , har skolen valgt at forældre/gæster stadig ikke
kan gå rundt på skolen og i klasseværelserne.
Der er den kendte ”FARVEL ZONE” ved indgangen foran/ved siden af lærerbordet, + garderoberne, som I kender, den vil vi
gerne I stadig overholder, men vi inddrager gymnastiksalen i denne zone, og forældre er nu velkomne til at deltage i vores
morgensang.
Vi følger stadig anbefalingerne om at have særlig opmærksomhed på:
•

At sikre hyppig udluftning, efter hver time/frikvarter/pause.

•

At sikre hyppig daglig rengøring af kontaktpunkter mv.

•

At fastholde gode rutiner for god håndhygiejne.

Derfor skal eleverne stadig vaske hænder ved ankomst til skolen og forældre og andre besøgende spritte /vaske hænderne.
Vi anbefaler stadig at ved afholdelse af sociale klassearrangementer at være opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag
som udluftning, rengøring mv.

Har I spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at skrive til mig på: anne@langsoe-friskole.dk
Jeg svarer så hurtigt som muligt eller at ringe til skolen på hverdage mellem 7.00-16.00 på 87999301

Mvh. Anne Faber

