
Hej 

Vi vet att det finns frågor kring coronaviruset och att det kan finnas en oro hos dig som 

vårdnadshavare, elev och personal. 

I förrgår, 10 mars, ökade Folkhälsomyndigheten risknivån för smittspridningen i Sverige till mycket 

hög risk. Från och med igår har åtta personer i Kronobergs län med bekräftad covid-19 

(coronaviruset) hittats. Håll dig uppdaterad på: 

www.vaxjo.se 

https://www.1177.se/Kronoberg/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-

coronavirus/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 

I skrivande stund finns inte några bekräftade fall av coronaviruset på vår skola eller någon annan 

skola i Växjö kommun. Eftersom läget förändras kontinuerligt ber vi dig följa utvecklingen och vi 

kommer enbart skicka ett nytt mejl om rekommendationerna ändras drastiskt.   

Så jobbar vi med frågorna: 

Vår skola arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus 

kan vara i omlopp. En allmänt förbyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid 

ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Information om detta har 

intensifierats nu i och med coronaviruset.   

Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för god handhygien.  Se nedan länk: 

https://youtu.be/vjkEb-3u1bE  

Ingelstadgymnasiet följer som sagt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att det ur ett 

smittskyddsperspektiv i dagsläget inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från 

skolan. Elever som är fullt friska ska gå till skolan och delta i undervisningen.  

Enligt Folkhälsomyndigheten ska elever och personal som varit i riskområden inte stanna hemma, 

men vara uppmärksamma på symptom som hosta, andningssvårigheter och feber. Vid sådana 

symptom ska man stanna hemma och kontakta sjukvård. Tel 1177 eller 11313. 

Följande gäller för elever på skolan som har dessa symtom (ett eller flera): torrhosta, feber, 

andningsbesvär: 

•Stanna på rummet 

•Ring och sjukanmäl dig 0733–477 818 

•Var tydlig med att meddela dina symtom  

•Du får inte åka hem med kommunala färdmedel 

•Någon från skolan kontaktar dig 
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