Lørenskog, 09.01.2021
Angående smittetilfelle med covid-19 ved Mailand videregående skole
Denne informasjonen sendes ut til alle elever, ansatte og andre med tilknytning
til skolen. Informasjonen gjelder hovedsakelig elever i klassen 2 STE og gruppen Biologi og
Matematikk S1.
En elev ved skolen har testet positivt på koronavirus. Det er ikke mistanke om at smitten har
skjedd på skolen. Av personvernhensyn kan vi ikke gi flere opplysninger. Dersom noen har
blitt smittet på skolen, kan det ha skjedd mandag 4. januar. Det er iverksatt smitteoppsporing
i samarbeid mellom skolen og smittevernteamet i kommunen. Skolen følger opp renhold.
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 torsdag 15. 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.
Andre på skolen
Dersom ansatte, elever eller foresatte skulle få symptomer på luftveisinfeksjon og forkjølelse
som tett/rennende nese, sår hals, feber/slapphet, hoste eller nedsatt smaks- og
luktesans, må de holde seg isolert og ringe koronatelefonen for videre testing og oppfølging,
ved mer uttalte symptomer, kontakt fastlege (legevakt på kveld/helg).
Spørsmål kan rettes til vår koronatelefon i Lørenskog: 67 49 50 27. Den er åpen alle
hverdager kl. 08.30-15.00 og helg kl. 10.00-14.00.
Vi minner om helsemyndighetenes smittevernråd og at ingen skal møte på skolen med
symptomer. For mer informasjon se Folkehelseinstituttet sine sider.
Elever og ansatte på skolen som ikke er i karantene, kan følge informasjon fra
skolen, men alle bør være oppmerksomme på symptomer.
Dersom situasjonen endrer seg, vil det komme ny informasjon.
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