Lørenskog, 10.01.2021
Angående smittetilfelle med covid-19 ved Mailand videregående skole
Denne informasjonen sendes ut til alle elever, ansatte og andre med tilknytning til skolen.
Enda én elev ved skolen er smittet av covid-19. Denne gangen er det klasse 3SFT det
gjelder. Av personvernhensyn kan vi ikke gi flere opplysninger. Dersom noen har
blitt smittet på skolen, kan det ha skjedd mandag 4. eller onsdag 6. januar. Det er iverksatt
smitteoppsporing i samarbeid mellom skolen og smittevernteamet i
kommunen. Skolen følger opp renhold.
Det har den første uka i dette året vært mange elever ved Mailand videregående skole som
er smittet av covid-19. Dette har ført til av svært mange elever og lærere nå er satt i
karantene.
Vi har god oversikt over smittegangen hos alle de smittede elevene og det må understrekes
at ingen av de smittede er blitt smittet på skolen. Det er så langt heller ikke påvist smitte hos
noen av de som er i karantene. At så mange er blitt smittet, må sees som resultat av det
store smittepresset vi for tiden dessverre har i Lørenskog kommune.
Nærkontakter
Elever og ansatte som anses å være smitteutsatt, er kontaktet og blir fulgt opp av
helsetjenesten i kommunen. Disse vil bli testet og satt i karantene i 10 dager, til og
med lørdag 16. januar kl. 15:00.
Vi vil presisere at prøvesvaret for covid-19 ikke påvirker tid i karantene. Alle nærkontakter
som er satt i karantene, må være i karantene i 10 dager, uavhengig av hva testresultatet
viser.
Personer som er i karantene, kan ikke besøke eller være sammen med andre som er i
karantene, med mindre de bor i samme husstand. Dersom du får symptomer, skal du være i
isolasjon og ta ny test, selv om tidligere test var negativ.
Viser for øvrig til informasjonsbrev sendt ut i går.

