RETNINGSLINJER FOR MODTAGELSE I SKOLEN
UNDER COVID-19 EPIDEMIEN
Med den danske regerings beslutning om at genåbne skolerne er vi blevet bedt om at tage
særligt strenge forholdsregler for fortsat at forhindre spredning af COVID-19 og for at sikre
elevernes og medarbejdernes sikkerhed i forhold til smitte.
Først og fremmest vil det, indtil epidemien er ovre, ikke længere være muligt for forældre i
Primærskolen at følge deres barn/børn i skole, som de plejer. I maternelle-skolen skal
forældrene gå op ad den ydre trappe, med god afstand til hinanden, og tage afsked med
børnene ved døren til den etage, klassen hører til, her vil en voksen tage sig af børnene.
For 1. til 5. klasse (élémentaire) er der adgang for familierne enten via indgangen fra
Frederiksberg Allé, eller via indgangen på Værnedamsvej, afhængig af hvilken gruppe de hører
til. Børnene kan kun følges ind til anden port, og der skal holdes afstand mellem familierne.
Eleverne i collège og gymnasium har kun adgang til skolen via porten ved
Værnedamsvej.
Når eleverne er kommet ind i skolen, skal de går direkte hen og vaske deres hænder.
Når skolen forlades, omkring kl. 14, afhængigt af klassetrin, foregår det efter samme princip og
via de samme indgange (for 1. til 5. klasse).
Hvis et barn har følgende symptomer :
-

hoste
feber
ondt i halsen
hovedpine
muskelømhed (kropssmerter)
vejrtrækningsproblemer

beder vi familierne om at holde barnet hjemme under sygdommen og indtil 48 timer efter
de sidste symptomer er ophørt.
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Hver morgen vil vi være meget opmærksomme på børnenes helbredstilstand (det pædagogiske
personale i SFO og lærerne i skoletiden). Hvis et barn viser nogle af ovennævnte symptomer i
løbet af skoledagen, vil det blive taget ud af gruppen, fulgt af en voksen, og forældrene vil blive
bedt om at komme og hente barnet hurtigst muligt.
Hvis et barn, efter en skoledag, er syg med COVID-19-symptomer, beder vi forældrene
underrette skolen hurtigst muligt, for at børn og ansatte, som har været tæt på vedkommende,
kan få besked, og barnet holdes hjemme i 14 dage.
Hvis et barn, uden for skolen, er i kontakt med en person, som er smittet med COVID-19, beder
vi familierne om at underrette skolen og holde barnet hjemme i 14 dage.
Endelig skal børn, som kommer hjem fra udlandet isoleres i 14 dage inden de kan komme i
skole igen.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at minde om, at retningslinjerne vedr. afstand stadig gælder
i Danmark, og at genåbning af skolerne ikke skal medføre, at der slækkes på de forholdsregler,
som vi alle nu har taget i mange uger.
Disse meget strenge retningslinjer er indført for at gøre genåbning af skolen mulig og samtidig i
videst mulige omfang beskytte de ansattes og elevernes helbred.

Tak for jeres forståelse.
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