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Informasjon nr.1 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 28.02.2020  

  

Infor masjon  om hvordan sko len  forholder  seg t i l  Koronavirus (covid  19)  
Det er viktig at vi i møte med elever, foresatte og hverandre formidler informasjon som er nøytral, og 
som ikke bidrar hverken til å bagatellisere eller hause opp situasjonen.  
Det ikke rart at mange er redde for Koronaviruset. Mediedekningen er massiv og på nett florerer det av 
konspirasjonsteorier og falske nyheter. Vi skal ha respekt for at noen kan oppleve det som skjer som 
ubehagelig, og da er saklig informasjon essensielt.  
 
Vi skal derfor forholde oss til de råd som formidles av Folkehelseinstituttet FHI 
https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  
 
Koronavirus er nå påvist i Norge og vi kan forvente spredning. For de aller fleste vil det å bli smitte ikke 
medføre alvorlig sykdom. Det er de samme sårbarhetsgrupper ved Koronavirus som ved vanlig 
influensa. Det helsemyndighetene har fokus på nå er å begrense spredning og omfanget. 
Situasjonsbildet endrer seg fra dag til dag, så her er det viktig å forholde seg til oppdatert informasjon 
fra FHI, kommunal smittevernoverlege og føringene fra skoleeier.  
 
De viktigste rådene FHI gir for å unngå smitte er at man sørger for god hygiene. Andre råd går på at 
man ikke reiser til utsatte områder definerte av FHI. Man skal videre unngå kontakt med personer man 
tror kan være smittet/syk.  
 God hostehygiene – viktig for å forebygge dråpesmitte 
 God håndhygiene – viktig for å forebygge kontaktsmitte 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/nytt-coronavirus/plakater-til-
innreisepunkter#vaner-som-forebygger-smitte (plakater om forebygging av smitte) 
 
Reise 
Vi har i løpet av siste dagene fått flere henvendelser om hvordan skolen forholder seg til beredskap for 
Koronavirus, spesielt i forhold til planlagte reiser for elever og ansatte.  
Det har også kommet spørsmål om hvordan skolen forholder seg til elever og ansatte som ikke ønsker 
å reise på planlagte turer i frykt for å bli smittet. Dette uavhengig av om reisen er planlagt til områder 
som kan være smitteutsatte eller ikke.  
Dette er en vanskelig avveiing. Skoleeier følger utviklingen tett, her vil både internasjonale, nasjonale 
og lokale anbefalinger endre seg fort. FHI har ikke gått ut med et generelt reiseforbud. Men vi vet at 
reisevirksomhet medfører risiko for både å bli smittet og spredning av smitte.  
 
Derfor; 

• Elever og ansatte som ikke ønsker å reise skal selvfølgelig få slippe å reise. Elever som blir 
hjemme får et alternativt tilbud i perioden. 

• Skoleeier vurderer hvordan skolene framover skal forholde seg til reisevirksomhet til 
situasjonen er mer avklart. Dette vil i så fall være tiltak for å bidra til å redusere belastningen 
den enkelte vil kunne oppleve ved å bli smittet, eller der man settes i karantene på grunn av 
mistanke om smitte. Et slik tiltak vi også bidra til å redusere mulig spredning.  
 

Er man på reise kan man komme i en situasjon der man blir satt i karantene. Det vil da være skolen 
som ansvarlig for reisen som får ansvaret for å følge opp eleven i denne perioden. Man kan ikke belage 
seg på tilstrekkelig bistand fra Utenriksdepartementet.                                                                                                                       
Det finnes ingen legemidler eller vaksine mot det nye Koronaviruset. Flere land og flyplasser har innført 
kontrolltiltak for å hindre smitte, og reisende må være forberedt på å måtte svare på spørsmål om 
egen helse, inkludert å gjennomgå en temperatursjekk for å måle feber. 
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