
 
 

Informasjon til foresatte og til elever over 18 år 

 

Tiltak ved Seiersborg videregående skole i anledning utbrudd av Coronavirus. 
På grunn av at coronaviruset har kommet til Norge, vil Seiersborg videregående skole ha 

ekstra fokus på smittevern. Dette for å være føre-var. Vi vil oppfordre elevene til å vaske 

hendene ofte, samt hoste og nyse i papirtørkle eller albuekroken og vaske hendene etterpå. 

Dette er råd som er gode for å forebygge også andre sykdommer. 

 

Samtidig oppfordrer vi dere til å snakke om at det viktig å vaske hendene – både hjemme, 

før elevene kommer på skolen, når de kommer til skolen og på fritiden. Husk at elever som 

er syke skal holdes hjemme. 

 

Vi oppfordrer dere også til å følge med på Fredrikstad kommunes nettsider, fhi.no og 

helsenorge.no. 

 

Til personer som har vært i områder med vedvarende spredning 
Friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i et område med vedvarende 

spredning bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre 

luftveissymptomer) i 14 dager etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten (per 

telefon) ved symptomer. Dersom de ikke har vært i nærkontakt med personer som er 

bekreftet syk med coronaviruset og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan de omgås 

andre som normalt. God hånd- og hostehygiene er et generelt smittevernråd. Friske 

personer som de siste 14 dagene har hatt kontakt med en person som er bekreftet syk med 

viruset bør ta kontakt med helsetjenesten og vil følges opp der. 

 Steder som per 03.03.2020 regnes som områder med vedvarende spredning av viruset er 

følgende: 

- Spredningen av viruset regnes å være utbredt i fastlands-Kina. 

- Spredningen regnes å være lokalisert eller lavgradig, men vedvarende, i Hong Kong, 

Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-

Romagna og Veneto i Italia.  

 

 

 

 

 



 
 

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye coronaviruset? 
Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse: 

- ring fastlegen din  

- dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117 

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår 

hals, brystsmerter og pustevansker. 

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende 

situasjoner: 

Har vært i et område med vedvarende spredning av coronaviruset de siste 14 dagene. 

Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye coronaviruset i løpet 

av de siste 14 dagene. 

 

Videre tiltak: 
Seiersborg videregående skole vil følge med på anbefalinger som gis gjennom 

folkehelseinstituttet, Fylkesmannen i Oslo og Viken og helsedirektoratet. Skolens elever og 

deres foresatte holdes orientert dersom det blir aktuelt å iverksette tiltak i forbindelse med  

 


