
 
 

Koronaviruset 
 
Færder kommune følger utviklingen av koronaviruset tett i samråd med nasjonale myndigheter.  
 
Teie skole har forståelse og respekt for informasjonsbehovet og engstelsen noen har rundt viruset og 
spredning av dette. Vår oppgave og vårt mål er bl.a. å holde en viktig samfunnsinstitusjon i gang. 
Samtidig har vi en oppgave med å hindre spredning av smitte, både hva gjelder koronavirus og andre 
smittsomme sykdommer.  
Vi følger til enhver tid råd, anbefalinger og pålegg fra nasjonale myndigheter og kommuneoverlegen i 
Færder kommune. Rådene fra Færder kommunes kommuneoverlege er basert på smittesituasjonen 
her, ikke andre steder.  
 
Generelt informasjon om konkrete tiltak gjendende for Teie skole pr. 12.mars kl.11:00:  

• Teie skole følger til enhver til råd, anbefalinger og pålegg fra folkehelseinstituttet og 
kommuneoverlegen i Færder kommune – F.eks. her om skoler: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-
yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/ 

• Vi fraråder håndhilsing, klemming etc. og forsøker å legge opp til aktiviteter som ikke legger 
opp til unormal nærkontakt. Dette i tråd med råd fra Folkehelseinstituttet. Teie skole velger å 
gjennomføre timene i kroppsøving utendørs fra nå av.  

• Vi påser særlig god og riktig håndhygiene gjennom hele dagen. Håndvask med vann og såpe 
etter anbefalte vaskerutiner, og vi har også utstyrt alle klasserom med AntiBac (så langt 
beholdningen vår rekker) 

• Vi unngår fellessamlinger for hele skolen og flere trinn samtidig i aulaen, og risikovurderer ev. 
andre arrangementer – se anbefalinger her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-
og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-
knyttet-til-koronasmitte-i-norge/ 

• Vi oppfordrer alle foreldre som henter barn inne på skolen/SFO om å vaske hender når de 
ankommer skolen 

• Ansatte vasker hender når de ankommer jobb og gjentar det hyppig i løpet av dagen. Ut over 
det følger vi alle smitteforebyggende tiltak gitt av Folkehelseinstituttet 

 

Vi anbefaler foresatte til å holde seg orientert via Færder kommune sin hjemmeside her: 

https://www.faerder.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/ 

 

Med hilsen, 

 

Jan Kristian Johansen 

Rektor Teie skole  
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