Kontor Nyt – d. 18. januar 2022 -Nyt om Covid19.
Det går stærkt lige nu og derfor dette brev med opdateringer på Coronasituationen på Friskolen.
Efter aftale med de nævnte og deres forældre udsendes denne meddelelse:
Følgende elever er siden d. 14. januar testet positiv for COVID19 på en PCR-test:
Albert fra 1. kl. Klasse

Noah F. fra 3. klasse

Martin fra 2. klasse.

Natalia fra 3. klasse

Peter fra 2. Klasse

Karla fra 4. klasse

Oskar fra 3 kl. Klasse

Simon fra 8. klasse

Celina fra 3. klasse.

Anne Katrine fra 8. klasse

Flere søskende til de smittede elever, som også går på skolen, er hjemme i karantæne, og jeg forventer at
vi kommer til at se flere smittede i løbet af ugen. Jeg arbejder pt. på at finde løsninger hvor vi kan beskytte
os endnu mere end vi gør lige nu, så hold øje med Kontornyt for opdateringer.
Derudover er
Michael Slot, fra SFO testet positiv for COVID19
Efter de nye retningslinjer er det kun personer i hjemmet der betegnes som ”Nære kontakter”.
Derfor må elever der ikke er nærkontakter eller smittet, gerne komme i skole.

Men det er særligt vigtigt at I IKKE sender børn afsted i skole og SFO, hvis
de har symptomer på det der kan være Corona.
De mest almindelige symptomer:
Feber
Hoste
Træthed
Nedsat smags- eller lugtesans

Mindre almindelige symptomer:
Ondt i halsen
Hovedpine
Generel ømhed
Diarré
Røde eller irriterede øjne

Vi anbefaler ud fra et forsigtighedsprincip at alle elever og personalet der har været i kontakt med de
smittede, tager en 0 dags test (Kvik eller selvtest), i dag, og igen en PCR-test på 4 dagen for kontakt, og
igen enten en PCR/Kvik eller selvtest på 6. dagen for kontakt.
Hvis jeres barn får en positiv selv/Kvik eller PCR test, vil vi gerne at I kontakter undertegnede hurtigst
muligt.
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: SFO OG KLUB: Der er nyt på hjemmesiden under SFO
Har I spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at skrive til mig: anne@langsoe-friskole.dk, jeg
svarer så hurtigt som muligt eller I kan sende en SMS eller ringe til 61543577
(efter kl. 20.00 har jeg ”familietid”, og svarer nok først dagen efter 😊)
Mvh. Anne Faber

