Informasjon til foresatte
Smitteforbyggende tiltak
Det gjøres svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner.
Formålet med rådene som følger er å forhindre utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene
for å bremse smittespredning er:
1. Syke personer skal ikke være på skolen
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer

Når skal elever, foresatte og ansatte møte på skolen og når kan de møte på
SFO?
Elever og ansatte skal komme på skolen/SFO:
•
•

Når de ikke har symptomer på sykdom.
Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har
vært symptomfrie i 1 døgn.
Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid19, skal eleven og den ansatte møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå
hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer (se under).
Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi,
rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på
skole/SFO.
Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på
luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på
skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.
Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og
hente barna sine på skole/SFO som normalt.

•
•
•

•

Barn og unge som har kroniske sykdommer, men som kan møte på skole/SFO
som vanlig:
•
•
•
•
•
•
•

Barn og unge med diabetes
Barn og unge med velkontrollert astma
Barn og unge med allergi
Barn og unge med epilepsi
Barn og unge med Downs syndrom Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt
Barn og unge med autoimmune sykdommer og immundempende behandling som
har stabil sykdom
Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen/SFO?
•

•

•

•

Elever og ansatte med luftveissymptomer:
Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på
skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:
Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og
hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Retningslinjer til forskrift er gitt av
Helsedirektoratet.
Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet
covid-19:
Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene
og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Retningslinjer til forskrift er gitt av
Helsedirektoratet.
Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:
Skal ikke møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.
Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon men ikke bekreftet covid-19, skal
eleven/den ansatte møte på skolen som normalt. Tilsvarende kan eleven møte på SFO.
Eleven/den ansatte skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer.
Barn og unge som har kroniske sykdommer, men hvor det individuelt kan vurderes om det er
grunnlag for at barnet/ungdommen skal holdes hjemme og få tilrettelagt undervisning fra
skolen er listet nedenfor (1–8). Skolen og foresatte bør ha en dialog om det er mulig å
tilrettelegge slik at disse elevene likevel kan møte som vanlig på skolen. Hvis tilrettelegging
ikke er mulig for vanlig undervisning, kan man tilstrebe å tilrettelegge for deltakelse i deler
av skoledagen, for eksempel i små grupper (2–3 elever) eller ved utendørsaktiviteter. I
vurderingen av hvordan opplæringen og tilretteleggingen kan gjennomføres, skal det legges
stor vekt på hensynet til elevens beste. For eksempel vil det være avgjørende at fordelene
ved å motta tilrettelagt opplæring hjemme veier opp for ulempene disse barna får ved å
miste viktig sosial og faglig utvikling:
1. Barn og unge som er organtransplanterte (første tid etter transplantasjon)
2. Barn og unge som er benmargstransplanterte siste 12 måneder
3. Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling
4. Barn og unge med alvorlig hjertesykdom
5. Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert
lungekapasitet
6. Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil
fase som gjør dem særlig utsatt for alvorlige luftveisinfeksjoner

7. Barn og unge på immundempende medisin og aktiv kronisk sykdom
8. Det kan gjelde enkelte andre barn med alvorlige diagnoser som ikke er nevnt her. I
slike tilfeller må behov for tilrettelagt undervisning avklares med behandlende
barnelege.
Hvilke diagnoser som inngår i gruppe 1-8 er nærmere spesifisert på nettsidene til Norsk
barnelegeforening.
Listen er også formidlet til Norsk forening for allmennmedisin.
Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes
hjemme. Et viktig unntak er søsken som skal være benmargsdonor for husstandsmedlemmer
(siste 28 dager før donasjon)
Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for til rettelegging av skoletilbudet/hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko til hjemmet. For
elever med foresatte (andre i husholdningen) i risikogruppe, bør det opprettes dialog
mellom skole og foresatte om det er mulig å tilrettelegge slik at disse elevene likevel kan
møte som vanlig på skolen. I slike tilfeller bør også hensynet til barnets beste tillegges stor
vekt. Hvis tilrettelegging ikke er mulig for vanlig undervisning, kan man tilstrebe å
tilrettelegge for deltakelse i deler av skoledagen, for eksempel i små grupper (2–3 elever)
eller ved utendørsaktiviteter.

Når sykdom oppstår på skolen/SFO
Det er viktig at elever som får symptomer på luftveisinfeksjon, går hjem (etter varsling til
foresatte) eller blir hentet så fort det lar seg gjøre. Syke elever bør ikke ta offentlig transport. Eleven som må hentes, må da vente på et eget rom sammen med en ansatt eller ute
der det ikke er andre barn. Om mulig bør den ansatte holde to meters avstand, men det må
gjøres en avveining i forhold til elevens alder og behov for omsorg. Hvis det ikke er mulig å
holde to meters avstand, og eleven er komfortabel med det, bør eleven ta på munnbind for
å redusere smittespredning til andre. Hvis ikke eleven vil ha på munnbind, bør den voksne ta
på munnbind hvis ikke to meters avstand kan overholdes. Ved behov for toalett skal dette
ikke brukes av andre før det er rengjort. Den som passer eleven, må vaske hender etter å ha
vært sammen med eleven. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der eleven
har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler.

Transport og skoleskyss:
•
•
•

Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig.
Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige
transportmidler bør unngås.
Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.

Dersom det skulle være noen spørsmål er det bare å ta kontakt med Smittevernteamet på
telefon/SMS: 46749241.
Lykke til med skolestart, hilsen oss i smittevernteamet.

