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Lärvux och coronavirus

Under presskonferensen 200317 gick regeringen gått ut med en rekommendation om att
alla landets gymnasieskolor, yrkeshögskolor och vuxenutbildningar ska gå över till att hålla
sin undervisning på distans.
Ledningen för Lärvux/Bäckadalsgymnasiet har i samråd med personalen gjort bedömningen
att undervisning på distans inte är möjlig för de studerande på Lärvux. Utifrån detta har
beslut tagits att Lärvux kommer ha sin verksamhet igång som vanligt. Detta är ett beslut
som tagit utifrån rådande situationen och kan komma att ändras.
Däremot kommer vi ha stängt vecka 15 när det är ”påsklov” och verksamheten vi tidigare
erbjudit ställs in.
Bäckadalsgymnasiet i övrigt har distansundervisning och därför är caféet/matsalen stängd
och alla behöver ta med eget fika (även dryck).
Om entrédörrarna är stängda, stå kvar eller ring, vi kommer och öppnar.
Vi följer sedan tidigare riktlinjer och uppmanar till att
• Alla elever och personal som är sjuka, även med lättare förkylningssymtom, SKA
stanna hemma.
• Sjukfrånvaro sker enligt ordinarie rutiner.
• Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till skola eller jobb.
• Alla som är symtomfria kan gå till skola och jobb som vanligt.
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering, före och
efter ett toalettbesök.
Lärvux/Bäckadalsgymnasiet bevakar händelseutvecklingen och följer rådande riktlinjer från
Folkhälsomyndigheten.
Vi påminner också om att det är viktigt att ni håller er informerade via Jönköpings kommuns
webbplats och Folkhälsomyndighetens webbplats, all information sker där.

Följ oss gärna på Instagram och Facebook ~ Lärvux Jönköping~
Tveka inte att höra av er om det är något ni funderar på eller undrar över.
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