Riktlinjer för Covid-19 på Håslövs Byaskola per den 30 november 2020

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i hemmet har covid-19
Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer för barn i för- och
grundskola. Precis som ungdomar i gymnasiet rekommenderas nu alla barn att
stanna hemma om någon i hemmet har covid-19.
Förhoppningen från Folkhälsomyndigheten är att förändringen av rekommendationen ska skapa lugn
och arbetsro och möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet. Man hoppas att den nya
rekommendationen kan stilla oro och betonar samtidigt att bedömningen kvarstår att barn har en
låg smittsamhet.
Utbildningsavdelningen i Vellinge kommun, och därför således också Håslövs Byaskola, följer
rekommendationerna och uppmanar vårdnadshavare att hålla sina barn hemma när någon i
hushållet har konstaterad eller likvärdiga symtom på covid-19 där testning ej hunnit ske.
För mer information se Folkhälsomyndighetens hemsida.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfriabarn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/
Som tillägg direkt från H.Byaskola vill vi säga ett stort tack för att ni hittills har hållit era sjuka barn
hemma och med 2 symtomfria dagar, det är speciella tider nu och på vår lilla skola finns både elever
och personal i riskgrupp, därför är vi extra sårbara då vi ju träffar och umgås med alla i hela
byggnaden. HUR LÄNGE ska de då stanna hemma? Ja vi anser att det är återgång först på 8:e dagen,
gärna med ett negativt PCR test och naturligtvis helt symtomfri.
Skulle våra lärare bli sjuka, kan ju dessvärre en lokal skolstängning bli aktuell, och det vill vi verkligen
inte. / Maria, rektor

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riktlinjer för Covid-19 på Håslövs Byaskola per den 2 september 2020.
Till alla VH SKOLA 200902
Nya riktlinjer gällande pandemin
Folkhälsomyndigheten har kommit med nya riktlinjer som avser testning av barn och unga.
Fortsatt så ska alla elever som uppvisar något symptom stanna hemma från skolan.
Vi fortsätter även med våra rutiner kring god handhygien, utökad städning, mycket utevistelse, lämna
hämta ute i största möjliga mån, och att undvika trängsel. Detta är mycket viktigt för att minska
smittspridningen och för att förhindra ett lokalt utbrott inom vår verksamhet.
För att säkerställa att elever inte får en längre frånvaro från skolan pga misstänkt covid-19 så
rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla elever som uppvisar symptom ska PCR-testas för covid-19.
Syftet med testningen är att elever fortare ska kunna återgå i skola vid ett negativt provsvar. Dock behöver
elevens allmäntillstånd vara gott oavsett, precis som alltid.
I de fall inget prov tagits så ska eleven stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn.
Under dessa två dygn ska eleven vara helt symptomfri. Om eleven fortsatt har kvarvarande lindriga
symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, så ska eleven vara hemma sammantaget sju dagar efter
insjuknandet.
För provtagning kontakta sjukvården

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/augusti/barn-och-unga-medsymtom-pa-covid-19-rekommenderas-pcr-testning-for-snabbare-atergang-till-skolan/
Gällande eleverna på Byaskolan så tar vi i dagsläget inte in några intyg från sjukvården om testning.
Vi avvaktar och ser om det kommer att behövas. Det viktiga vi ska se till är att eleverna är hemma i sju
dagar efter insjuknandet, vilket blir 7+1 dag dvs 8 dagar. Elever kan inte komma tillbaka efter kortare tid än
8 dagar med lindriga symptom, om de inte har testat sig! I dessa fall föreslår jag ett testresultat och att de
lämnas till respektive klasslärare, så att de vet orsak till frånvaron respektive återgång. Ett negativt test med
gott allmäntillstånd gör att återgången kan vara kortare än 8 dagar. Det kan ju fortfarande vara en helt
vanlig förkylning.

//Rektor

