2020-11-12

INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE GÄLLANDE COVID-19

Bildningsförvaltningen följer information och rekommendation från Folkhälsomyndigheten,
Regeringen och Krisinformation. På Skolverkets hemsida finns det även riktad information om
frågor som rör barn och elever utifrån Covid 19.
Läget är allvarligt och alla behöver ta ansvar och bidra till att begränsa smittspridningen.
- Håll ut, håll avstånd, håll på rutinerna, tvätta händerna och samtala med varandra.
Anpassningarna på förskolan är till för säkra upp arbetsmiljön för såväl stora som små.
Vi har säkrat upp våra städ- och hygienrutiner sedan i våras, men dessa kan komma att förstärks
ytterligare samtal sker med städ-enheten. Observera att det vi gör är för att minska alla former av
smittspridning. Det handlar om skärpta hygienrutiner, inköp av skyddsutrustning (visir, handskar,
förkläden och munskydd) till förskolan, dvs för att användas vid behov. Konferenser och
utbildningar för ledning och personal begränsas i fysisk form.
Vi anpassar oss efter rådande läge utifrån kommunala, regionala och nationella riktlinjer och får
vara beredda på fler och begränsande restriktioner som vi måste anpassa verksamheten för.
Den nationella intentionen är att förskolan ska vara öppen, men för att vi ska kunna ha
verksamheten öppen, måste vi anpassa oss och vidta åtgärder för att minska på smittspridningen
utifrån kända risker. Barnen som deltar i verksamheten ska vara friska och påvisa ett
allmäntillstånd som innebär att man kan delta på allt som är planerat. Vi följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Förskolans verksamhet genomförs både ute och inne, men för närvarande är vi ute i hög
utsträckning, vilket innebär att barnen behöver ha tillgång till kläder/skor för utomhusbruk.
HÄMTNING OCH LÄMNING VID FÖRSKOLOR

Med anledning av den ökade smittspridningen måste vi alla hjälpas åt att ta ansvar för att minska
riskerna för smittspridning av Coronaviruset. Förskolans ledningsgrupp har utifrån rådande läge
valt att göra särskilda säkerhetsåtgärder och anpassningar. Aktuella anpassningar är framtagna i
ett gott syfte för att säkra upp arbetsmiljön på förskolan. Avsikten med rutinerna är att de ska vara
tydliga och enkla, så att alla ska kunna följa dem.
-

-

-

-

Vi vill att ni ska meddela förskolan om någon i familjen testats positivt för Covid19.
Om familjen är satt i karantän och ni vill lämna era friska barn på förskolan, får ni ta hjälp
av någon i er närhet som sköter hämtning och lämning. Det här ska ses som en extra
säkerhetsåtgärd och tillämpning för att minska både på både oro och smittrisker.
Vi eftersträvar att hämtning och lämning sker utomhus när det är möjligt. Nu går vi mot en
kallare årstid, vilket påverkar våra möjligheter, men ambitionen är att försöka genomföra
det.
Under veckan kommer vi att genomföra begränsningar av antalet vuxna i ”hallen”, för att
undvika alla former av trängsel. Lokalerna ser olika ut, vilket beaktas inför
begränsningarna. Antalet vuxna bestäms av rektor i samråd med personal. Vi uppmanar er
att bara vara en vuxen vid hämtning och lämning.
Barnen lämnas av friska vuxna och ordinarie schema gäller om en vårdnadshavare är
hemma och är sjuk, men vill att barnet ska vara på förskolan.
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BEGRÄNSADE BESÖK

-

Vi har bestämt oss för att begränsa besöken av vuxna i våra lokaler, men om vi har
inskolningar eller om det finns särskilda skäl kommer det att ske undantag.
Praktikanter/studenter, vikarier och hantverkare kommer fortfarande att ges tillgång till att
komma in på förskolan, dvs om de är friska.
Våra riktlinjer kan komma att förändras om läget försämras och att större
säkerhetsåtgärder måste tillföras.

BARNS SJUKDOM OCH ÅTERGÅNG TILL FÖRSKOLAN

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos
barn och unga, Version 2, 2020-10-16. I den finns rekommendationer för provtagning samt
återgång till förskola, skola och andra aktiviteter efter sjukdom, vid behov av rådgivning kontakta
1177. Nedanstående text är utdrag ur vägledningen. Vill du läsa hela rapporten: Vägledning för
påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga
Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Provtagning vid
varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare att
bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas att barn i
förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning för covid-19. Vid behov av
sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral. Där man lokalt eller regionalt ser
ett ökat antal fall bör barn i förskoleåldern testas i ökad omfattning.
Om inget prov tagits
Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom.
Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet
har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola
och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.
Om prov tagits: negativt provsvar
Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet
med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.
Om prov tagits: positivt provsvar
Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7
dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta
och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan
insjuknandet.
Ovanstående rekommendationer upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.
Om barn insjuknar på förskolan
Vårdnadshavare kontaktas omedelbart för att ordna för en skyndsam hämtning. Fram tills det att
vårdnadshavare kan hämta barnet försöker förskolan trygga upp med säkerhetsåtgärder för barnet och
personal i form av isolering från barngruppen samt skyddsutrustning till personal som vistas nära det sjuka
barnet.
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