Til alle forældre i skole og dagtilbud

Kære forældre

Den 16.09.2020

Smittetallet stiger lige nu i Egedal, og det betyder, at vi skal have endnu
større fokus på at forebygge smittespredning på skoler og i institutioner.
Her er det afgørende at holde afstand, fastholde god håndhygiejne, og at
børn og voksne bliver hjemme, hvis man har symptomer på COVID-19.
Hvis dit barn får symptomer på COVID-19
Får dit barn symptomer på COVID-19, skal du holde barnet hjemme og
kontakte egen læge for en vurdering og evt. henvisning til test.
Hvis dit barn testes positiv for COVID-19
Hvis dit barn testes positiv, er det vigtigt at få lavet en hurtig smitteopsporing. Du vil derfor blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerheds
enhed for Corona-opsporing. De vil hjælpe med at opspore dit barns nære kontakter inden for de sidste 48 timer. Det er afgørende at beskrive
alle kontakter, som barnet har haft, også i forbindelse med fx fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at du også orienterer dit barns dagtilbud eller skole, som kan hjælpe med opsporing. Så kan forældre til andre børn, der
kan have været udsat for smitte, blive informeret og børnene testet.
Hvis du som forælder får symptomer på COVID-19
Der er kommet et par henvendelser omkring forældre, som får symptomer. Hvis du som forælder til et barn i dagtilbud eller skole får symptomer på COVID-19 og skal testes, er det vores klare forventning, at du
ikke opholder dig på skoler og i dagtilbud. Bliver du testet positiv for COVID-19, er det vigtigt, at skolen eller dagtilbuddet orienteres, da dit barn
vil være en nær kontakt. Derfor skal dit barn ikke i skole eller dagtilbud,
førend det er testet negativ for COVID-19. Informationen om, at en forælder testes positiv for COVID-19, meldes ikke ud til andre, hvilket også
er i tråd med retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.
En forælder tæller som udgangspunkt ikke som nær kontakt i forhold til
børn i barnets dagtilbud eller skole. Nære kontakter defineres som personer, som man har haft længerevarende tæt kontakt med. For børn kan
det være andre børn eller voksne i f.eks. institution/dagpleje, skole og
fritidsaktiviteter, der fx har haft direkte fysisk kontakt med barnet eller
leget sammen på mindre end 1 meters afstand i mere end 15 min. Læs
mere i pjecen her, som også ligger på Famly og Aula.

Egedal Rådhus
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Åbningstid
Mandag - onsdag

10.00-14.00

Torsdag

10.00-17.30

Fredag

10.00-12.00

Telefon

7259 6000

Mail

kommune@egekom.dk

Web

egedalkommune.dk

Forældremøder
Der afholdes fortsat forældremøder for at sikre dialog med jer som forældre omkring læring og trivsel og aktuelle emner for klassen/stuen/ gruppen. Det er i overensstemmelse med udmeldte retningslinjer. Det er dog
vigtigt, at det arrangeres efter lokale forhold hvor god afstand og hygiejne er i fokus. Forældremøder kan eksempelvis afholdes udendørs.
Man kan også deltage digitalt – spørg din lokale skole- eller dagtilbudsleder om mulighederne.
Efterfølgende vil der blive sørget for rengøring af lokalet.
Sociale arrangementer
Forældreråd og -bestyrelser bør være særligt opmærksomme på sociale
arrangementer og minimere eller rykke disse i den kommende tid.
Det er i øjeblikket desværre ikke muligt for forældre at låne lokaler til
sociale arrangementer.
Det sker i hele landet, at forældre, børn og medarbejdere i skoler og dagtilbud testes positive for COVID-19, og det må vi desværre vænne os til
et stykke tid endnu. Men sammen kan vi gøre en forskel ved at passe
godt på hinanden både før, under og efter COVID-19 symptomer. Særligt
vigtigt er det at hjælpe hinanden med at huske på at holde afstand og
sikre håndhygiejne.
En stor tak til alle for at bidrage til at vi passer godt på hinanden i Egedal.

Med venlig hilsen
Lone Kvist
Centerchef
Center for Skole og Dagtilbud
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