
 
 

Information med anledning av covid-19 
Följande information baserar sig på folkhälsomyndighetens dokument “Information till skola och 
förskola om covid-19”, hämtad 2020-03-13 
 

 

Hej! 

 

Vi fortsätter att noggrant följa händelseutvecklingen av covid-19 och förbereder oss för flera 

tänkbara scenarier. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att 

förskola, skola och fritids håller öppet som vanligt tillsvidare. Nedan finns information om 

gällande riktlinjer, observera att Folkhälsomyndigheten kan komma att uppdatera dessa. 

 

Barn som har hosta, andningssvårigheter eller feber ska stanna hemma. 

För att bidra till att minska risken för smittspridning ska vårdnadshavare vara 

uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av 

sådana symtom ska barnet vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom. Råden gäller 

oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. 

  

Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, du 

sjukanmäler ditt barn som vanligt. Den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 

via telefon. Barnet ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter 

tillfrisknande. 

 

Barn som är friska ska gå till skolan. Det finns ingen anledning att stanna hemma om man 

är frisk. 

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget 

ingen anledning att friska barn ska stanna hemma från skolan oavsett om man rest eller 

inte. Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning 

av covid-19 behöver ansöka om ledighet som vanligt. 

 

Även om vi i dagsläget inte känner till något fall hos våra barn eller medarbetare kan det 

ändras framöver och vi vill påminna om att det i förskola och skola råder sträng sekretess 

vilket innebär att vi inte får kommentera eventuella enskilda fall vare sig hos barn, 

vårdnadshavare eller medarbetare. 

Det är viktigt att ni även hemma hjälps åt med att inte sprida rykten eller obekräftade 

uppgifter. 
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Tvätta händerna ofta 

Smittämnen fastnar lätt på händer. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, 

minst 20 sekunder. 

 

Tvätta alltid händerna när ni kommer hem, till arbete eller efter att ha varit ute, före måltid, 

vid mathantering och efter toalettbesök. 

 

Frågor 

Har du frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 eller söka 

information själv på hemsidorna för Folkhälsomyndigheten och 1177. 

 

Du kan också kontakta dina barns pedagoger, Helena eller elevhälsan. 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Styrelsen 
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