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Informasjon nr.4 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 09.03.2020  

  

Infor masjon  om hvordan sko len  forholder  seg t i l  Koronavirus (covid  19)  
 
Som sikkert alle har fått med seg så er flere personer på Frosta blitt smittet. En av dem er elev ved 

Levanger videregående skole. Eleven er i karantene.  

I tillegg har kommuneoverlegen satt 3 studiespesialiseringsklasser ved Levanger vgs. i karantene, samt 

noen elever på andre utdanningsprogram. Noen av lærerne i disse klassene er også satt i karantene. 

Bortsett fra det driver skolen som normalt.  

På grunn av smitteutbruddet på Frosta er en elev ved Meråker vgs. og flere elever ved Verdal vgs. også 

i karantene mens de venter på å finne ut om de er smittet eller ikke. Alle disse elevene har hatt kontakt 

med eleven som har fått påvist smitte.  

 

Hva skjer i nærmeste framtid 

Vi går over i en fase der stadig flere kommer til å bli satt karantene. Det kan bli behov for ytterligere 

tiltak for å begrense smittespredning, for eksempel å avlyse større arrangementer.  

Når det ikke lenger går an å bruke karantene som virkemiddel for å få sporet smitte, får vi en situasjon 

der flere kan bli syke. Folkehelseinstituttet opplyser at det i en slik fase trengs nye tiltak for å hindre 

ytterligere smittespredning.  

Derfor må også vi ved Orkdal vgs forberede oss på at vi kan få utfordringer med å opprettholde 

aktiviteten ved skolen utover våren. Ledergruppen er i beredskap og vil i samarbeid med skoleeier og 

kommuneoverlege fortløpende håndtere evt utfordringer som oppstår  

 

Helsedirektoratet forsterker tiltakene for å bremse smittespredning 

Alle som har vært i områder med vedvarende smitte, skal holde seg hjemme i 14 dager etter 

hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Her ser du hvilke områder det gjelder. 

Dette omfatter å: 

• ikke gå på jobb eller skole 

• unngå reiser 

• ikke ta offentlig transport 

• unngå andre steder der man lett kommer nær andre 

• unngå nær kontakt med andre 

 

Anbefalingen er gjort av et føre-var-hensyn for å ta hensyn til sårbare grupper som kan dø hvis de blir 

syke. Anbefalingen har tilbakevirkende kraft. Det vil si at alle som har kommet hjem fra områder med 

vedvarende smitte i løpet av de siste fjorten dagene, bør holde seg hjemme til det har gått to uker 

etter hjemkomst. 

Hvis ovennevnte gjelder ansatt(e) ved Orkdal vgs, ta kontakt med rektor umiddelbart. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/


 

Særlige sårbare grupper i skolen 

Flere videregående skoler har elever som er særlig sårbare hvis de skulle bli smittet. Skoleeier ber nå 

de videregående skolene om å gå i dialog med foresatte for å vurdere situasjonen lokalt og søke 

særskilte tiltak som bidrar til å hindre at denne elevgruppen blir utsatt for smitte.  

Morten S og elevtjenesten ved Orkdal vgs følger opp denne risikogruppen – sammen med de ansatte 
og helsetjenesten - her ved Orkdal vgs. 
 
Skolene er også bedt om å vurdere tiltak hvis det er ansatte som bør unngå smittefare fordi de er 

ekstra sårbare for sykdom. Rektor ber ansatte ta kontakt med sin fagleder/personalansvarlig ASAP hvis 

man tilhører denne risikogruppen. 

 

Særlig fokus på renhold og hygienetiltak 

Vi ber alle ansatte ved Orkdal vgs om å ha et særlig fokus på renhold og hygiene i tiden framover. Det 

inkluderer å sørge for å presisere dette også overfor elevene. God og nøye håndvask etter toalettbesøk 

er helt nødvendig!  

Vi har bestilt antibic/hånddesinfeksjonsmiddel og vil plassere ut dette med en gang vi mottar 

vareleveransen fra leverandør. Pt er lagrene hos leverandør tomme, vi vet derfor ikke nøyaktig 

leveringstidspunkt. Bruk av såpemiddel må dermed uansett tas på høyeste alvor av både elever og 

ansatte. 

 
Annet 

Rektor mottar nå daglig henvendelser om «Russetid, arrangementer og reiser», «Eksamen og 

standpunktkarakter», «Hvordan kan elever i karantene få opplæring?», mv. 

Informasjon vedrørende slike spørsmål/henvendelser vil bli svart opp og sendt ut fortløpende når det 

foreligger klare råd og når ting evt blir aktualisert for oss her ved Orkdal vgs.  

 

 


