Trygt til og fra skolen
– også under korona-epidemien
Nå som skolene åpner igjen er det mange som har spørsmål eller er usikre på
hvordan skolehverdagen blir, og også om transporten til og fra skolen er trygg.
Vi vil derfor informere om at vi følger myndighetenes korona-anbefalinger nøye og
innfører smitteforebyggende rutiner for å ivareta sikkerheten til elever og sjåfører
under transporten. Tiltakene er basert på Folkehelseinstituttets (FHI) retningslinjer
og vil bli fortløpende oppdatert i forhold til myndighetenes anbefalinger.
Slik vil vi ivareta smittevern for barna dine:
•

Vi følger de til enhver tid gjeldende
anbefalinger om avstand mellom elevene
under skoleskyss-transporten.

•

Sjåførene vil påse at elevene holder anbefalt
avstand ved av- og påstigning i bussen.

•

Elevene blir henvist til seter med anbefalt
avstand til andre elever, passasjerer og til
sjåføren i bussen.

•

Elever som trenger hjelp i form av nærkontakt vil få dette, sjåføren vil da tilstrebe
å bruke engangshansker og munnbind.

•

•

Sjåførene vil desinfisere håndtak, armlener,
sikkerhetsseler og andre berøringsflater
med godkjent desinfeksjonsmiddel
regelmessig.

•

Sjåførene vil under transport fortelle
elevene hvorfor smittevernstiltakene er
innført og hvorfor det er viktig å overholde
dem. Ved avstigning vil sjåføren oppfordre
barna til å vaske hendene grundig når de
kommer inn på skolen eller hjem.

•

Vi vil kontinuerlig vurdere ytterligere
smittevernstiltak i tråd med myndighetenes
anbefalinger i tiden som kommer.

I den grad det er mulig vil vi ved bruk av
taxi og minibuss tilstrebe at samme sjåfør
transporterer samme elever hver gang.

Dette kan du som foresatt gjøre:
Fortell barna om viktigheten av hostehygiene, håndvask før og etter skoleskysstransporten, og
forbered dem på at det vil være færre elever med i bussen enn til vanlig. Følg ellers retningslinjene
til skolen med tanke på å holde barna hjemme ved mistanke om sykdom. Barn med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke på skolen, og heller ikke bruke skoleskyss. Barn som bor
i en husstand der noen er bekreftet smittet av korona, skal være i karantene. Foresatte som har
luftveissymptomer skal ikke følge barna helt frem til skoleskyssbussen eller –taxien.
Se www.skoleskyss.no/korona for mer informasjon og fortløpende oppdatering.
Her finner du også svar på eventuelle spørsmål.
Hilsen alle oss i Skoleskyss.no

facebook.com/skoleskyss

