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INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE FÖRSKOLAFAMILJEDAGHEM OM COVID-19
Viktigt att veta kring vår hantering av Covid-19 (läs det som
är gulmärkt extra noga).
•
•
•

Tegspedagogerna följer Folkhälsomyndighetens råd (inte Umeå kommuns regler).
Håll avstånd till andra vuxna vid hämtning och lämning. Är det för många människor i
hallen får man vänta tills det blir plats.
Vid återgång för barnet efter sjukdom måste vårdnadshavare meddela
förskolan/familjedaghemmet senast dagen innan återgång.

Barn och unga drabbas i lägre utsträckning
av covid-19
Folkhälsomyndigheten har sammanställt befintlig kunskap om barn, unga och covid-19.
Det nuvarande kunskapsläget visar att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn
smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig
vara drivande i smittspridningen. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de
smittats av en vuxen och symtomen är milda.
En jämförelse har gjorts mellan Sverige och Finland, som i pandemins början valde olika
strategier, i Sverige hölls förskolor och grundskolor öppna, medan alla skolor i Finland
stängdes. Jämförelsen visar att skolstängning eller fortsatt öppna skolor inte har
påverkat antalet rapporterade fall bland barn i vare sig Finland eller Sverige. Läs
rapporten Covid-19 hos förskole- och skolbarn – En jämförelse mellan Finland och
Sverige
Den personal som arbetar inom skolverksamheter har inte diagnosticerats i för covid-19 i
högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Det gäller barnskötare, förskollärare,
grundskollärare, fritidspedagoger, gymnasielärare, övriga pedagoger med teoretisk
specialistkompetens och elevassistenter.

När kan förskolebarn vistas i förskola och när
ska de vara hemma vid misstänkt covid-19?
De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta
och/eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont,
andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom
är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än
hos vuxna.
Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel
lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas
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som symtom på tillkommen infektion och möjlig covid-19. Om besvären visar sig vara
bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom-eller inomhus, bör
det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna
hemma.
Ett barn som är hemma för tydliga och bestående symtom på sjukdom bör stanna
hemma 2 dygn efter symtomfrihet enligt Vägledning för påvisning av pågående covid-19
hos barn och unga.
När det gäller barn i förskoleålder, rekommenderas att i första hand stanna hemma när
de är sjuka, utan provtagning. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat
antal fall kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.
Prov för pågående covid-19-infektion rekommenderas inte allmänt vid luftvägssymtom
hos förskolebarn. Om prov ändå är taget och är negativt kan barnet återgå till
förskoleverksamheten när allmäntillståndet tillåter och i enlighet med allmänna rutiner
vid sjukfrånvaro för respektive förskoleverksamhet.
Om prov för pågående covid-19-infektion ändå är taget och positivt behöver barnet
stanna hemma från förskolan minst 2 dagar efter feberfrihet och allmän förbättring samt
minst 7 dagar från symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom,
exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskoleverksamheten om det
gått minst 7 dagar sedan symtomdebut.

Förskolor och grundskolor
Förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan har hållits
öppna under vårterminen 2020 och åtgärder för att minska eventuell smittspridning inom
verksamheten har vidtagits.
Regeringen har beslutat om att skolor som är öppna som vanligt ska få möjlighet till mer
flexibla lösningar när det behövs. Skolor kan till exempel erbjuda distansundervisning
eller förlänga terminen. Läs mer på Skolverkets webbplats.
Ansvarig huvudman kan efter samråd med smittskyddsläkare besluta om att stänga
förskolor och skolor i ett område för att minska smittspridning av viruset som orsakar
covid-19. Omfattning, villkor och eventuella undantag vid stängning beslutas då av
huvudmannen och ansvarig smittskyddsläkare.

