Kontor Nyt – uge 1 den 9. januar 2022 Covid-19 smittetilfælde.

Efter aftale med Lukas M. og hans forældre udsendes denne meddelelse:
Lukas M. fra 7. Klasse er i går d. 8. januar, testet positiv for COVID-19.
Lukas har oplyst at det kun er elever fra 7. klasse som han har været i tæt kontakt med i denne uge.
Du kan læse mere om smitteperiode og nære kontakter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
samt få vejledning fra Corona opsporing på 70200233
FØLGENDE INFO ER KUN TIL ELEVER OG FORÆLDRE FRA 7. KL:
Efter de nye retningslinjer er det kun personer i hjemmet der betegnes som ”Nære kontakter”.
Derfor må elever fra 7. klasse gerne komme i skole i næste uge.
Vi anbefaler dog ud fra et forsigtighedsprincip at alle elever fra 7. klasse og personale der har været i
kontakt med Lukas, tager en 0 dags test (Kvik eller selvtest), i dag søndag, og igen en PCR test på 4 dagen
for kontakt, altså tirsdag d. 11.01 og igen enten en PCR/Kvik eller selvtest på 6. dagen for kontakt, altså
torsdag d. 13. 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: 70200233
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 mandag, men kan ikke fortælle mere
om det før end deres telefoner åbner i morgen tidligt.
Hold øje med ”Kontornyt”, jeg skriver til jer så snart jeg ved noget.
Hvis det lykkes at få testholdet ud allerede i morgen, vil de kun teste elever fra 7. klasse og personale der
har været i kontakt med Lukas.
Vi har besluttet ud fra et forsigtighedsprincip at holde 7. klasse adskilt fra resten af eleverne på skolen,
bl.a. i Valgfagstimerne/frikvarterer, indtil 7. klasses elever forhåbentlig har fået deres testsvar fra tirsdag.
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 i morgen mellem 7.00-16.00 på 87999301
Hvis I er i tvivl, kontakt Sundhedsstyrelsens Coronaopsporing på tlf.: 70200233
Mvh. Anne Faber

