Information för utbyteselever och deras föräldrar
med anledning av utbrottet av coronaviruset
6.3.2020
Hälsan och säkerheten för de unga som deltar i Rotarys program för ungdomsutbyte är av
högsta vikt för oss.
Vi följer ytterst noga med elevernas hälsa och säkerhet med tanke på de effekter som
coronaviruset (COVID19) har när det sprider sig i världen. Våra korrespondenter är i
ständig kontakt med sina kollegor på alla våra destinationer, och de rapporterar till mig
varje vecka.
Om eleverna har symptom som feber, problem i andningsvägarna eller muskelsmärtor bör
hen ta kontakt med hälsovården. Värdfamiljen och/eller värdklubbens
ungdomsutbytesfunktionär har kontaktuppgifterna.

Riktlinjer för agerandet:
- Undvik folksamlingar och använd skyddsmask enligt anvisningarna
-

Ät enbart genomkokt/-stekt mat

-

Tvätta händerna grundligt och använd handdesinficeringsmedel enligt anvisningarna

-

Täck munnen och näsan med engångsnäsdukar när du hostar eller nyser

-

Om du inte råkar ha en näsduk till hands, hosta eller nys mot ärmen ovanför armbågen,
inte i händerna

-

Släng genast den använda näsduken i skräpkorgen och tvätta händerna

-

Undvik kramar och annan närkontakt

Framför allt: Lyssna på den offentliga informationen från din skola, värdklubb, de
nationella hälsovårdsmyndigheterna och Finlands Utrikesministerium. Tro inte på det
som rör sig i sociala medier, sprid inte osakliga uppgifter vidare.
Det är helt förståeligt att både elever och deras föräldrar oroar sig över situationen. Det är
möjligt att avbryta utbytesvistelsen, om föräldrarna så önskar. Jag ber dock att ni följer
med situationen, och inte fattar beslut om att avbryta, innan situationen på destinationen
är sådan att finländska myndigheter uppmanar medborgarna att återvända hem.
Vid behov kan ni konsultera vår expert, samarbetsläkaren
Jarmo Heinäaholta tel. +358 50 306 3088,

e-mail jarmo.heinaaho@fimnet.fi

Vi gör allt som står i vår makt för att försäkra oss om att våra utbyteselever har en trygg vistelse.
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