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Angående oro runt fall av covid-19 på Samhällsprogrammet,
Agnebergsskolan
Sedan föregående vecka har två elever på Samhällsprogrammet (olika klasser) testats positiva för
covid-19 med cirka en veckas mellanrum. Eleverna umgås med varandra. Det finns rykten om att
fler elever skulle vara hemma för misstänkt covid-19, men dessa rykten är inte bekräftade.
Smittskydd Västra Götaland är inkopplade i utredningen.
Fall på skolor blir nästan aldrig till stora utbrott, men små smittspridningar kan förekomma. Om
smitta sprids på en skola är det oftast en vuxen person som smittar eleverna.Ungdomarna kan
däremot sprida smitta i sin familj och till andra de umgås nära med.
Enstaka smittade elever på en så stor skola som Agnebergsskolan är att betrakta som normalt
med hänsyn till skolans storlek och den grad av samhällsspridning som vi har. Vi utreder om det
kan finnas fler fall iklasserna, och har kontakt med skolledningen.
Det är nu väldigt viktigt att både elever och personal strikt följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd och motverka trängsel,
samt att tvätta händerna noggrannt och ofta. Detta gäller även på fritiden! Den ökande
smittspridning vi ser i samhället gör att detta inte är en tid för fester och möten där man
umgås tätt med varandra. Vi har alla ansvar för att bromsa smittspridningen, så att smittan
inte når dem som är sköra och riskerar livet.
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