Kontor Nyt – d. 12. januar 2022 -Covid19 smittetilfælde.
Efter aftale med Dagmar og hendes forældre udsendes denne meddelelse:
Dagmar fra 2. Klasse er i dag d. 12. januar, testet positiv for COVID-19 på en selvtest.
Hun vil få en PCR test sammen med familien i morgen, men da Dagmar også har symptomer på
COVID19 betragter vi hendes positive selvtest som pålidelig.
Du kan læse mere om smitteperiode og nære kontakter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside samt få
vejledning fra Corona opsporing på 70200233
Følgende info er til elever og forældre fra 2.+ 3. klasse:
Efter de nye retningslinjer er det kun personer i hjemmet der betegnes som ”Nære kontakter”.
Derfor må elever fra 2.-3. klasse gerne komme i skole i morgen.
Vi anbefaler dog ud fra et forsigtighedsprincip at alle elever fra 2.-3. klasse og personale der har været i
kontakt med Dagmar, tager en 0 dags test (Kvik eller selvtest), i dag onsdag, og igen en PCR-test på 4
dagen for kontakt, altså søndag d. 16.01 og igen enten en PCR/Kvik eller selvtest på 6. dagen for kontakt,
altså tirsdag d. 18. januar.
Men som altid: har jeres barn symptomer på COVID19,
anbefales det at få taget en PCR test hurtigst muligt. Hvis I er i tvivl kontakt Sundhedsstyrelsens
Coronaopsporing på tlf.: 70 20 02 33
OBS: Du kan godt blive smittet med Corona selvom du er vaccineret.
Jeg arbejder på at få det kommunale testhold ud på skolen i morgen torsdag, men kan ikke fortælle mere
om det før end deres telefoner åbner i morgen tidligt. Hvis det lykkes at få testholdet ud allerede i
morgen, vil de kun teste elever fra 2.-3. klasse og personale der har været i kontakt med Dagmar.
Jeg har derfor brug for at alle elever fra 2.-3. klasse, der ønsker at blive testet af kommunens testere på
skolen, får afleveret enten på mail eller papirform, en samtykkeerklæring til mig.
Senest i morgen torsdag d. 13.01 kl. 9.00.
Samtykkeerklæringen kan findes på hjemmesiden under Kontornyt.
OBS: De elever der allerede har afleveret en samtykkeerklæring før jul,
behøver ikke lave en ny, - den gælder stadig.
Ønsker I ikke at jeres barn skal testes af kommunes testteam på skolen, vil jeg gerne at I skriver til mig
enten på SMS til SFO-mobilen: 2340 9304 eller på mail: anne@langsoe-friskole.dk
Vi har besluttet ud fra et forsigtighedsprincip at holde 2.-3. klasse adskilt fra resten af eleverne på skolen,
bl.a. i frikvarterer/SFO, indtil 2. -3. klasses elever forhåbentlig har fået deres testsvar fra søndag.
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 mellem 7.00-16.00 på 87999301
Mvh. Anne Faber

