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Social- och utbildningsförvaltningen

Covid-19, information vecka 47
De senaste dagarna har covid-19 påvisat en ökning och restriktionerna har
stärkts i Dalarna. Det innebär att vi alla måste hjälpas åt att förhålla oss till
folkhälsomyndighetens riktlinjer samt de direktiv som nu införs i förskola, skola
i Ludvika.

Hämtning och lämning
Skol- och fritidsbarn får lämnas och hämtas utomhus, vårdnadshavarna ska inte
gå in i lokalerna om det inte är absolut nödvändigt. Lämning och hämtning på
förskolan sker även den så mycket som möjligt utomhus eller med eventuella
restriktioner på antal vårdnadshavare i hallen. Förvaltningen önskar också
uppmana till att inga nya kontakter hämtar och lämnar barn och elever, detta
utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte bidra till att skapa
nya kontaktkedjor.

Barn som insjuknar under verksamhetstid
När barn och elever insjuknar under dagen kommer personal att kontakta
vårdnadshavare. Bedömningen som personal gör, är inte medicinsk, men
förskolan/skolan ringer när barn/elever uppvisar symtom eller när
barnet/eleven bedöms att inte orka delta i utbildningen. För att inte
barnet/eleven ska uppehålla sig i verksamheten med symtom blir det viktigt att
rätt kontaktuppgifter och tillgänglighet finns till er vårdnadshavare.
Förvaltningen uppmanar alla vårdnadshavare att via Tieto Edu-appen
uppdatera kontaktuppgifter och schema för förskole- och fritidshemsplaceringen.

Verksamhet över jul
Vid terminsslut är det brukligt att utbildningen på förskolan och fritidshemmen
slås ihop och flyttas till annan enhet. Utifrån covid-19I ser läget annorlunda ut.
För att förvaltningen ska kunna göra det bästa utifrån barn, elever och personal.
Ska ni vårdnadshavare lämna in ert behov av omsorg under perioden 21
december 2020 till och med 8 januari 2021 respektive förskola och fritidshem
samt uppdatera schema på Tieto Edu-appen.
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Vid symtom
Om barn och elever haft symtom i mer än ett dygn och inte testas behöver de
stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till arbete, skola eller annan
verksamhet kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan
insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott
allmäntillstånd.
Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan
förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver man
stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till
arbete, skola eller annan verksamhet. Detta för att säkerställa att symtomen
verkligen var tillfälliga.
Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller
lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett
normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Vid konstaterad smitta av covid-19 i familjen
Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till
förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasiesärskola men ska i övrigt följa
förhållningsregler. Vårdnadshavare som är sjuka bör endast lämna eller hämta
barn i förskola eller skola om familjen inte har en frisk ersättare och att det kan
ske utan risk för att andra smittas.
Läs mer på:
•

Region Dalarna

•

Folkhälsomyndighetens sida: Beslut om skärpta allmänna råd i
Dalarnas-, Gotlands-, Värmlands och Västmanlands län

•

Folkhälsomyndighetens sida: Om du eller någon i familjen har blivit
sjuk

Ulrika Norberg Eriksson
Verksamhetschef förskola

Jessica Carlberg
Verksamhetschef skola
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