Åpning av skolen uke 20
I løpet av uke 20 skal alle elever tilbake på skolen. De vil få opplæring i smittevernsrutiner første
oppmøtedag. Det er viktig at alle respekterer reglene.
Skolen følger til enhver tid de gjeldende smittevernreglene, gitt av myndighetene. Skolen skal være
et trygt sted å være for elever og ansatte, og det skal kun være friske personer på skolen.
De er tre grunnpilarer for å bremse smittespredningen:
1. Sjuke personer skal ikke være på skolen
2. God hånd- og hostehygiene
3. Redusert kontakt mellom personer
Det er allikevel viktig å forholde seg til noen enkle forebyggende regler, for å være helt sikker på at
smitte unngås.
Elevene skal:


Vaske/ sprite hender ved ankomst til skolen og ved forflytning mellom bygg, etter garderobeog toalettbesøk og før lunsj



Vaske/ sprite hender ved skoleslutt



Følge reglene om avstand til andre og regler ved pauser og lunsj



Følge med på infotavler og oppslag på skolen og skolens hjemmeside



Ta kontakt med lærer eller andre ansatte ved ubehag som luftveissymptomer eller feber

Husk at håndvask med såpe og lunkent vann i minst 30 sekunder kan er vel så effektivt som antibac.
Skoleskyss:
Redusert kapasitet i bussene og drosjene Smittevernreglene skal fortsatt følges. Derfor vil bussene
og drosjene kjøre med halv kapasitet. Det vil være merket hvilke seter som ikke skal benyttes.
Buss-selskapet oppfordrer alle som har mulighet, til å benytte alternative transportformer til og fra
skolen. Hvis mulig vil Innlandstrafikk øke kapasiteten der det oppstår behov, men det kan være
begrensninger i forhold til tilgjengelig materiell og sjåfører. Vi kan derfor ikke love plass for alle om
alle elevene benytter skysstilbudet, men vi skal gjøre vårt beste.
Veileder for smittevern i kollektivtransporten Helsemyndighetene har publisert veilederen
«Smittevern i kollektivtransporten».
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Se denne på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.
Håper dette avklarer spørsmål dere eventuelt måtte ha rundt oppstart. Er noe likevel uklart, ta
kontakt med lærer.

Rena, den 11. mai 2020
Arne Tømmervold, rektor
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