Til elev og foresatt ved WANG Fredrikstad AS
Fredrikstad, 09.03.20

Informasjon vedrørende COVID-19/Koronavirus
Har du mistanke om at du kan være smittet med Koronavirus?
Dersom du har vært i et område med pågående spredning av koronavirus, i kontakt med personer
som viser symptomer eller som er satt i karantene grunnet mistanke om koronavirus, ber vi om at du
holder deg hjemme fra skolen til du vet om du er smittet. Ta kontakt med fastlegen din per telefon
for å avklare om du skal testes. Er ikke fastlegen tilgjengelig, kontakt legevakten.
Områder med pågående spredning av koronavirus er Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, SørKorea, Tirol i Østerrike samt regionene Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria og Abruzzo i Italia.
Utbredelsen av viruset øker stadig, og rådene kan endres på kort varsel. Listen oppdateres
fortløpende på www.fhi.no.
Nasjonal informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015
Reiser/treningsleirer i skolens regi
Når det gjelder reiser / treningsleirer som gjennomføres i skolens regi, så følger skolen forløpende de
reiseråd og den reiseinformasjon som gis fra Utenriksdepartementet
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/) og
Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/). I tillegg gjøres det en egne vurderinger fra skolens side
når det gjelder eventuelle restriksjoner på reiser og bevegelser på stedet og om utbyttet av reisen vil
bli like stort som ønsket. Forsikringsselskapenes retningslinjer og reiseforsikringsbetingelser tas også
med i vurderingen.
Skolehverdagen
Skolen har informert alle klasser om viktigheten av god hoste- og håndhygiene for å redusere smitte
ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Informasjon om dette er også slått
opp på informasjonsskjermer og hengt opp i papirform rundt i skolelokalene.
Det er anbefalt håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før måltider og
ellers ved synlig skitne hender. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er i tillegg satt frem rundt om i
skolens fellesareal.
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