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LÄTTLÄST

CORONA
Nya regler för
elever i skolan
Nu kommer två nya regler
om Corona för skolan.
En är att gymnasierna stänger.
De börjar nästa år igen.
Den andra är att små barn
ska stanna hemma
om någon i familjen har Corona.
Nu säger Folk-hälso-myndigheten
att de som går i gymnasiet
ska stanna hemma från skolan.
De ska studera på distans igen.
Men några går en praktisk utbildning.
Då lär man sig till exempel att
bygga hus,
eller sköta kor och hästar
Då kan man inte vara hemma.
Det finns också elever som inte
pratar svenska så bra.
Eller som inte har någon
dator hemma.
De eleverna behöver också vara i skolan.
En del elever behöver
extra mycket hjälp av sin lärare.
Folk-hälso-myndigheten vill att de
eleverna ska gå till skolan
för att studera.
Gymnasierna stängs för att unga
inte ska vara bland andra personer
och trängas.
De ska hålla distans till andra
när de är hemma också.
”Nu när smittan sprids i hela landet
ska man inte samlas i grupper.”
Det säger Ana Norlén.
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Hon är chef för kris-bered-skap
på Länsstyrelsen.
”Det är inte läge att festa,
hänga till-sammans, fika eller shoppa.
För just du kan smitta någon
eller bli smittad själv.”
Den nya regeln gäller från
den 7 december till 6 januari.
Sen kommer nya beslut.
Skol-barn ska stanna hemma
om någon i familjen är smittad
med Corona
Grund-skolan och för-skolor fortsätter att vara
öppna.
Förut skulle alla friska barn gå till skolan
även om föräldrarna hade Corona (covid-19).
Nu är det ändrat.
Barnet ska stanna hemma om det bor med
någon som har Corona.
(De måste ha testat sig för att veta det säkert.)
Då ska barnet stanna hemma i fem dagar.
Sedan kan barnet gå till skolan eller
förskolan om de inte har några symtom.
Barn blir inte så sjuka
och de sprider inte smittan
så mycket.
Men många pedagoger och lärare
har känt sig oroliga för att bli smittade
när barnen har Corona hemma.
Lärarna har haft svårt att
koncentrera sig på sitt arbete.
”Lärare smittas inte mer än andra yrkesgrupper”,
säger Johan Carlsson.
Han är chef på Folk-hälso-myndigheten.
”Men det är viktigt att de kan känna
sig trygga i sitt arbete”.
Därför kommer den nya regeln.

Nytt om Corona kommer från Krissamverkan Kalmar län.
Krissamverkan Kalmar län, är alla kommuner, och
myndigheter i länet.
Vid kriser bestämmer vi tillsammans och hjälper varandra.
facebook.com/krissamverkan.kalmar

