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Information avseende coronaviruset (covid-19) 
	

Finns det känd smittspridning i kommunens verksamheter? 
I dagsläget har det inte konstaterats någon smitta hos varken elev eller 
medarbetare inom grundskolan och förskolan i Hallsbergs kommun. 

Planerar förskolan eller skolan att stänga? 
I nuläget är det inte aktuellt att stänga förskolan eller skolan. Beslut från andra 
myndigheter kan komma att förändra det faktum.  

Om en stängning av skolan blir aktuell kommer andra former av undervisning att 
erbjudas. Vi har också möjlighet att förskjuta terminen. 

Om ni har varit utomlands 
Om du som vårdnadshavare eller ditt barn vistats i något av de områden där 
epidemi av coronautbrott är utbrett, så ska du kontakta ditt barns rektor innan du 
låter ditt barn komma tillbaka till förskolan eller skolan.  

Håll koll på hur ni mår. Det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig 
sjuk. Om man inte klarar sig med egenvård i hemmet ska man ringa 
telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning. Annars kan ni leva som vanligt. 
Barn och vuxna hanteras på samma sätt vid sjukdom. 

Besök inte någon vårdinrättning utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden först. 

Om du eller ditt barn har symptom – när ska man stanna 
hemma? 
För att bidra till att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal 
vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid 
uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma. Det gäller 
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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, 
men den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon. Barnet, 
eleven eller personalen ska stanna hemma så länge man har symtom och två 
dagar efter tillfrisknande. 

Extra försiktighetsåtgärder 
Som en extra försiktighetsåtgärd så kommer förskolan och skolan  

• ställa in större sammankomster internt och externt 

• inte åka med elevgrupper eller barngrupper på aktiviteter utanför 
Hallsbergs kommun  

• inte ta emot externa besökare, i så stor utsträckning som det är möjligt. 

Allmänna rekommendationer 
En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid 
ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. 

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och 
efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet 
till handtvätt. 

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta 
från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. 

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt 
arbete eller där du är nära andra. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: Skydda dig själv och andra från 
smittspridning (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/) 

Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och har 
löpande kontakt med smittskyddsläkare på region Örebro. När informationen och 
rekommendationerna ändras kommer vi att meddela det.  

Få aktuell information om coronaviruset 
Krisinformation.se 

På krisinformation.se finns samlad information från de ansvariga  
myndigheterna. (krisinformation.se) 
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Folkhälsomyndigheten.se 

Frågor och svar om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats.
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/fragor-och-svar/) 

Det nationella informationsnumret 113 13 

Har du allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella 
informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av 
Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig 
dygnet runt. 

Tänk källkritiskt 

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela 
inte osäker information. 

Information in other languages 

You can find information both in English and other languages as well as frequently 
asked questions about covid-19.The Public Health Agency of Sweden’s website. 
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-
sweden/communicable-disease-control/covid-19/) 

 

   

 


