Kontor Nyt – uge 43 den 28. oktober 2021 Covid-19 smittetilfælde
Efter aftale med lærer Lone Lauritsen udsendes denne meddelelse:
Lone er d.d. testet positiv for COVID-19.
Lone har oplyst at det kun er elever fra 7.-8.-9. klasse som hun har været i tæt kontakt med i denne uge, og
derfor er det kun dem der betegnes som ”Nære kontakter”.
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 egen læge eller Sundhedsstyrelsens Coronaopsporing på tlf: 70200233
OBS: Du kan godt blive smittet med Corona selvom du er vaccineret.
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.-8.-9 KL:
BEMÆRK: Alle elever i 7-8-9 klasse har haft Lone til undervisning i denne uge, og betegnes derfor som
”Nære Kontakter”
Jeg arbejder på at få det kommunale testhold ud på skolen i morgen fredag, 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 så teste elever og personale der er
"Nærkontakter"
VIGTIGT: Jeg har derfor brug for at alle elever fra 7. -8. -9. klasses forældre får udfyldt samtykkeerklæring
som ligger her på hjemmesiden i KONTORNYT og sender med eleverne i morgen tidlig. Har I ikke
mulighed for det bedes I kontakte mig på skolens telefon 87999301 i morgen imellem kl. 7.00-8.30
NÆRKONTAKT:
Hvis du har været tættere end 1 meter på den smittede person i 15 minutter eller mere
Hvis du har haft fysisk kontakt (fx ved kram mv.) til den smittede
Hvis den smittede person er kommet til at hoste eller nyse på dig.
Er man nærkontakt behøver man ikke at blive hjemme i isolation, men anbefales i stedet for at
blive testet hurtigst muligt. Det kan enten være en PCR-test eller en hurtigtest.
Der anbefales ekstra opmærksomhed på de gode smitteforebyggende råd som god hygiejne,
udluftning, blive hjemme ved sygdom mv. Det anbefales dog, at du i denne periode ikke møder op
til aktiviteter (fx sports- og kulturstævner mm.), hvor du er sammen med mange børn og voksne,
som du ikke ses med dagligt eller ugentligt i skolen/arbejde.

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
Mvh. Anne Faber

