Ådalskolen

Ådalskolens - Information om forholdsregler for at begrænse smitte fra Coronavirus
På Ådalskolen har vi d.d. ledelsesmæssigt besluttet, at vi følger anvisninger fra Sundhedsstyrelsen i forhold til
direkte borgerkontakt med sårbare/udfordrede borgergrupper.
Denne beslutning har vi taget da vi på Ådalskolen har flere elever som vi skønner inden for kategorien
”sårbare” i forhold til smitterisiko.
Elever og personaler, der fra og med den 2. marts er kommet hjem fra et af de lande, der af styrelsen er
udpeget som særlige risikoområder for Coronavirus, bliver hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Derudover
henstiller Styrelsen til, at borgere, der har været i direkte kontakt med familiemedlemmer, der fra og med den
2. marts er kommet hjem fra et risikoområde, ligeledes bliver hjemme i 14 dage, også selvom de ikke har
været med på rejsen.
Således særlig opmærksomhed hvis du har været i Hong Kong, Italien (specifikke regioner), Iran,
Kina, Singapore, Sydkorea og Østrig (specifikt delstaten Tyrol) – jf. Sundhedsstyrelsens
hjemmeside med opdatering dateret 8. marts 18:45 www.coronasmitte.dk
Hvis I i familien oplever mistanke om sygdom (feber OG hoste eller vejrtrækningsproblemer), OG man har
været i direkte kontakt med en person under mistanke for Corona-virus, skal man blive hjemme, ringe til egen
læge og følge lægens anvisninger.
På Ådalskolen henstiller vi til, at gæster til huset, der i en af ovennævnte risikopositioner, ikke kommer på
skolen, men ved behov for kontakt at denne sker telefonisk.
Alle der har deres gang på Ådalskolen henvises til at benytte håndsprits-dispensere som er placeret ved
skolens indgangene.
Du skal give besked, hvis jeres barn og/eller jeres familie er berørt i forhold til myndighedernes anvisning –
denne orientering til os som skole for at vi kan vurdering om eventuel indberetning og yderligere
forholdsregler her på skolen.
Ådalskolen følger situationen tæt og træffer efter behov de nødvendige forholdsregler i tråd med
Sundhedsstyrelsens og Ringsted kommunes anbefalinger - opdatering sker via AULA.
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