
Viktig information på Gula Paviljongen onsdagen den 9 september 2020 
 

Viktigt att du meddelar VARJE dag om du INTE kommer till skolan. 

 

Ansökan om ledighet vill vi att du fyller i så fort du får sms/kallelse från till exempel 

tandläkaren.  

På ledighetsansökan skriver du den tid du behöver vara borta. SÅ om ditt tandläkarbesök är 

kl 11 ska du skriva den tid du behöver gå från skolan. 

Det ska vara en lapp för varje dag du behöver vara ledig. 

 

Covid19 - information 

På vår skola gäller detta: 

Om du har dessa symtom behöver du vara hemma: 

 - andningsbesvär 

- hosta 

- feber 

- halsont 

- muskelvärk 

- diarre (magen…) 

- känner ingen lukt/smak 

 

Covid19 smittar när du har symtom. Du kanske smittar innan du känner smittan i kroppen. 

OM du har lite Covid måste du vara hemma minst sju dagar.  

Hur vet man om man har Covid? 

Om du har symtom - stanna hemma. 

Boka tid för provtagning om du har symtom. Detta gör du på 1177. 

Boka tid första dagen. 

Det kan ta några dagar innan du får komma och testa dig. 

Är testet negativt betyder det att du inte har Covid19. 

Du ska vara hemma två dagar utan feber. 

Du kan komma tillbaka till skolan med lite hosta. 

OM du inte testar dig måste du vara hemma. 

Om du är rädd om dina studiedagar - testa dig! 

OM du har Covid19 pratar vi i Sverige om smittspårning.  

Det betyder att du behöver ta reda på vilka du har träffat dagarna innan du fick ett positivt 

resultat.  

Du måste berätta för lärarna att du har Covid19. 

“En person på skolan har testats positivt för Covid19”. 

OM ex Henrik berättar att någon på skolan har Covid19 behöver du känna efter om du 

känner några symtom. 

Vi måste stoppa smittan. 

Efter 21 dagar behöver du lämna läkarintyg. 

Det viktiga är att du har kontakt med skolan varje dag. 

Om du är borta länge kanske vi ringer. 

OM du har Covid19 ska du inte laga mat åt familjen. Du ska helst vara ensam. Då kanske 

ingen mer i familjen blir smittad. 


