Til elever og foresatte

Dato: 2021-04-12

Covid-19 antigen hurtigtest
Slåtthaug vgs vil fra 13. april hurtigteste elever og ansatte for covid-19. Det er frivillig å delta,
og man kan når som helst trekke seg fra opplegget. Testene gjennomføres to ganger i uken
etter en oppstartperiode, og prosjektet vil vare fram til sommeren.
Bakgrunn for prosjektet:
Regjeringen og kommunene kan sette i verk ulike tiltak for å hindre spredning av smitte i
forbindelse med koronapandemien. Tiltak som er satt i verk gjennom det siste året har
medført at barn og unge i perioder har mistet sosiale møteplasser, spesielt når skolen har
blitt stengt. Dette er vanskelig for dere som er unge, og man ønsker å finne metoder som gjør
at skolene kan være åpne selv om det er mye smitte i samfunnet rundt.
Når vi oppdager eventuell smitte raskt, vil vi kunne sette klassen i karantene og avgrense et
utbrudd før det sprer seg. Vi får også god oversikt over smittesituasjonen slik at elevene kan
være mest mulig på skolen.
Ved å teste elever og ansatte to ganger i uken vil vi redusere risikoen for spredning, samtidig
som at skolen kan være åpen for fysisk oppmøte og undervisning. Dette bidrar til at
tiltaksbyrden for ungdom blir mindre.
Det vil ikke bli ført noen form for registrering eller journalføring av hvem som er testet, men vi
fører statistikk over antall tester og antall positive prøvesvar.
Praktisk info
Alle som deltar tester seg selv to ganger i uken. Alle vil få opplæring av helsepersonell første
gangen. Testingen vil foregå i klasserommet, og testpersonell vil lese av prøvesvarene
etterpå. Resultatene fra testen foreligger ca. 15-20 minutter etter testing og meldes tilbake
slik:
•
•
•

Ved bare negative tester gis det ingen melding til klassen.
Ved positiv prøve deles det ut munnbind til klassen og de blir sendt hjem og i
karantene. De som avlegger positiv test vil bli personlig orientert av skolen og blir
isolert til de ev. blir hentet av foresatte. De må videre til testing i kommunen.
Vi er nøye med personvernet, slik at positivt testresultat bare blir kommunisert til den
det gjelder.
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