Informasjon til elever ved Drammen videregående skole - 26.10.2020
Det er i dag påvist koronasmitte hos en elev ved Drammen videregående skole. Det er klasser på tredje trinn som
er berørt.
De som har vært tilstede ved undervisning i klasser hvor eleven har vært onsdag 21. og torsdag 22. oktober
regnes som nærkontakter. Gjennomføring av hygienetiltak ved skolen er gunstig for å redusere smitterisiko, men
de aktuelle klassene regnes altså som kohort. Aktuelle elver har fått beskjed fra skolen. Karantenetiden er 10
dager, og varer til og med søndag 1. november.
Det er gjort kartlegging av hvilke andre elever som har vært i nær kontakt med den aktuelle eleven, og disse har
fått beskjed om dette.
Til de som nå er definert som nærkontakt:
Nærkontakter skal være i hjemmekarantene. Hjemmekarantene innebærer at du kan gå ut av eget hjem, men
anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å:
•
•
•

ikke gå på jobb eller skole
unngå reiser og ikke ta offentlig transport
unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Det er viktig at du følger med på om du utvikler symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber.
I så fall defineres du som mistenkt tilfelle. Da skal smitteverntiltak som ved hjemmeisolering følges, og lege må
kontaktes på telefon for videre vurdering. Det er da viktig at du opplyser om at du har vært nærkontakt av kjent
koronasmittet.
Nærkontakter som ikke har symptomer, anses å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke
nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over god håndhygiene og
andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales,
spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.
Råd til personer som bor sammen med en nærkontakt:
Som husstandsmedlem til en nærkontakt kan du leve som normalt og gå på jobb, med mindre du utvikler feber
eller luftveissymptomer og du får påvist koronasykdom. Da må også husstandsmedlemmer i karantene.
Skulle du utvikle symptomer og du har behov for en legevurdering kontakter du fastlege på dagtid, eller legevakt
på telefon 116 117 utenom arbeidstid.
For generelle spørsmål om koronasituasjonen kontakt nasjonal koronatelefon 815 55 015.
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