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Corona/covid-19
Information till vårdnadshavare och elever på Solna gymnasium

Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om kombinerad när- och
fjärrundervisning för gymnasieskolan upphörde den 1 april. Barn- och
utbildningsförvaltningen började då planera för full återgång för samtliga elever
på Solna gymnasium. Mot bakgrund av detta återgår Solna gymnasium till att
bedriva all undervisning på plats i skolans lokaler den 3 maj. Detta innebär att
sista dag för kombinerad när- och fjärrundervisning är den 30 april i enlighet
med tidigare fattat beslut.
Vi fortsätter att anpassa verksamheten och vidta de åtgärder som är möjliga för
att minska trängsel och begränsa smittspridning på skolan.
Med vänlig hälsning,
Alessandra Wallman, förvaltningschef
Jonas Egervärn, tillförordnad rektor Solna gymnasium

Vi vill påminna om vikten av att följa myndigheternas rekommendationer

➢ Man ska vara frisk och utan symtom när man är i förskolan/skolan/på
arbetet.
➢ Samtliga barn, elever och medarbetare med, även lindriga, symtom på
luftvägsinfektion ska att inte komma till förskola, skola eller arbete.
➢ Barn, elev eller personal som insjuknar under skoldagen ska hämtas
hem/gå hem så snart som möjligt.
➢ Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
➢ Håll avstånd.
➢ Vid konstaterad covid -19 ber vi dig kontakta
förskolan/skolan/arbetsplatsen så att vi kan ha översikt över det totala
smittläget i verksamheten.
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Rekommendationerna från myndigheterna justeras kontinuerligt. Besök
myndigheternas webbplatser för att få aktuell information om hur man ska
agera om man känner sig sjuk eller uppvisar symtom, när man ska provtas, hur
man ska agera utifrån vad provsvaret visar, och när man kan återgå till
förskola/skola/arbete om man varit sjuk eller haft lindriga symtom. Nedan
finner du några användbara länkar.
Minska risken att du och andra får covid-19
Positivt provsvar för covid-19?
Bor du med någon som har covid-19?
Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19
Stanna hemma om du varit utomlands
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