Lørenskog, 12.01.2021
Angående utbrudd av smitte ved Mailand videregående skole - stengning av skolen til
og med fredag 15.01.21
Denne informasjonen sendes ut til alle elever, ansatte og andre med tilknytning
til skolen.
Det har den siste uken vært flere tilfeller med smitte ved skolen og flere klasser har måttet gå
i karantene. Nye prøvesvar viser at det har foregått smitte på skolen og at enkelte nye elever
er smittet. Det er per i dag 10 elever ved skolen som har testet positivt.
Utbruddet har økt i omfang, det er smitte på alle trinn og smitteveiene er til dels uoversiktlige.
For å få oversikt og stoppe videre smitte er det besluttet at skolen stenges til og med
fredag 15.01.2021. Dette med hjemmel i covid-19 forskriften §12c. Stengningen gjelder ikke
avdeling for tilrettelagt undervisning, siden avdelingen er fysisk adskilt fra resten av
skolen. Det nasjonale utbruddsteamet til FHI er rådspurt i saken. Det har i dag vært
dialog med skoleledelsen og undervisningen vil bli ivaretatt digitalt.
Nærkontakter: Elever og ansatte som er nærkontakter til de smittede skal være i karantene
og testes slik de er informert om av helsetjenesten. Vi vil presisere at prøvesvaret for covid19 ikke påvirker tid i karantene. Alle nærkontakter som er satt i karantene, må være i
karantene i 10 dager, uavhengig av hva testresultatet viser. Dersom man blir syk, må man ta
ny test, selv om tidligere test var negativ.
Andre elever og ansatte: I tillegg bes alle andre ansatte og elever om å teste seg i sine
hjemstedskommuner så raskt som mulig denne uken. Dette er veldig viktig for å få oversikt
og for å avklare om det er skjult smitte på skolen. Hvordan man bestiller test er angitt på
kommunenes nettsider. For innbyggere i Lørenskog er dette omtalt her.
Generelt: Det er et betydelig høyt smittenivå i Lørenskog kommune nå. De fleste smittede
siste uke er under 20 år. Derfor minner vi på viktigheten av å følge de nasjonale og lokale
smittevernrådene slik at vi får kontroll på smitten. Vær hjemme og ta en test om du er syk,
også om du har lette eller uklare symptomer. Ring evt. vår koronatelefon for råd. Hold god
avstand til andre og begrens antall personer du omgås.
Med vennlig hilsen
Samfunnsmedisinsk enhet, Lørenskog kommune

