
INFORMATION OM CORONAVIRUSET (COVID-19)

Så påverkas verksamheterna på Kunskapens Hus

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten bedömt risken för smittspridning av Coronaviruset 
(covid-19) som mycket hög, har Marks Gymnasieskola, Campus Mark Vuxenutbildning och  
Gymnasiesärskolan tagit nedanstående gemensamma beslut.

Vi följer generellt de beslut som tagits av Marks kommun samt barn- och utbildningsförvalt-
ningen, som utgår från de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten och andra 
myndigheter. 

Känner du dig sjuk ska du stanna hemma 
Är du orolig för att ha blivit smittad eller om du har besökt ett riskområde, ring 1177 för råd-
givning. Personal, elever och vårdnadshavare har ett stort personligt ansvar. Vi kan inte förbjuda 
någon att komma till skolan eller arbetet, men vi kan ge rekommendationer. Är du osäker ber vi 
dig ha en dialog med rektor eller vården.

Resor 
Alla resor, både inrikes och utrikes, ställs in fram till och med påsklovet vecka 15. Resor som 
är planerade därefter kommer vi att ta nya beslut om när vi vet hur situationen utvecklas. Vissa 
undantag när det gäller resor kan göras efter riskanalys och meddelas då särskilt. Information 
om respektive resor kommer att gå ut till de som är berörda.

Skolan kommer att vara restriktiv med att bevilja ledighet för både personal och elever. Det  
beror på att vi vill undvika de risker som resor kan innebära, samt att vi kommer behöva ha  
personal på plats i största möjliga mån.

Fortsatt planering
Skolan har påbörjat en planering för att kunna möta olika scenarier som kan uppstå och vi följer 
utvecklingen. Vårt mål kommer att vara att genomföra ordinarie undervisning, men ser till att 
förbereda oss för hem- eller distansundervisning om det blir aktuellt.

Mer information
För mer information hänvisar vi till kommunens webbplats: mark.se. Det är den informations-
kanal som kommer att uppdateras löpande.

Du kan också läsa mer om Coronaviruset covid-19 hos Folkhälsomyndigheten.se

Allmänna råd för att skydda dig och andra från smittspridning 
• Tvätta händerna ofta

• Hosta och nys i armvecket

• Undvik att röra ögon, näsa och mun

• Stanna hemma när du är sjuk

• Använd handsprit vid behov

• Ring 1177 för medicinsk bedömning

Med vänliga hälsningar,

Markus Ring  Laila Grönesjö Sten-Åke Domeij 
rektor Marks Gymnasieskola rektor Gymnasiesärskolan rektor Vuxenutbildningen

http://www.mark.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

