SMITTEVERN ELEVER – RØDT NIVÅ

Det gjøres svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser
smittespredningen av covid-19. Tiltakene fra helsedrpartementet er delt i inn i tre nivåer,
grønt, gult og rødt. Dette er regler for rødt nivå. Det er viktig at vi holder avstand til hverandre
i og utenfor klasserommene og har gode rutiner for hygiene.
En-meter-regelen gjør at ikke alle kan være på skolen samtidig. Vi må derfor være på skolen
noen om gangen.
Når klassene møter på skolen vil de bli fordelt på to klasserom eller sitte med minst 1m
avstand i Aula, Festsal, Kantine eller KØ2.

DETTE ER DE VIKTIGSTE REGLENE FOR Å UNNGÅ SMITTE:
1. Syke personer skal ikke være på skolen. Får du symptomer/ blir syk i løpet av
skoledagen må du holde to meters avstand til alle, ta kontakt med kontoret som
hjelper deg med å finne en måte å komme hjem.
2. God håndvask (såpevask i lunkent vann i 20 sekunder)
3. Avstand (alltid én meters avstand når du ikke er i klasserommet)
4. Aldri håndhilsing, klemming eller annen nærkontakt.

TIL OG FRA SKOLEN
1. Unngå å reise kollektivt hvis du kan.
2. Gå eller bruk sykkel.
3. Vask hendene før du går hjemmefra. Vask hendene når du kommer hjem.

PÅ SKOLEN
1. Vask hendene, det er vask på alle toaletter/ evt bruk antibac som er satt ut i alle
klasserom når du kommer på skolen (hvis det er mange på toalettet).
2. Hold én meter avstand og unngå trengsel i trange passasjer, som for eksempel gjennom
dører og i korridorer. For å unngå trengsel kan ikke elevskapene benyttes, du må ta
med bøker til og fra skolen.
3. Det er regler for hvilke pulter som kan benyttes, og du må vaske av pulten før og etter
bruk.
4. Du må være på det klasserommet din gruppe er tildelt, og du må holde deg til din pult.
Elever skal ikke gå mellom klasserom og til andres pulter.

5. Det er ikke mulig å forlate klasserommet i løpet av ei økt (90 minutter) annet enn for
toalettbesøk. I pauser mellom økter og i lunsjen må dere holde avstand. Dere kan ikke
samle dere i store grupper i skolegården eller andre steder.
6. Bruk munnbind i alle situasjoner utenfor undervisningen der du ikke kan holde 1m
avstand.
7. Kantinen kan være åpen med egne smittevernregler. Det er kun mulig å kjøpe mat i
kantinen i storefri. Det er ikke mulig å sette seg i kantinen. Spis i klasserommet eller
ute. Vask hendene før og etter måltider.
8. Dørene til klasserom og spesialrom skal være åpne på dagtid
9. Skolen stenges kl. 16.30, ingen elever kan være igjen på skolen etter dette
klokkeslettet, med mindre det er avtalt med assisterende rektor eller rektor.

