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Information med anledning av covid-19
Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer för yngre barn. Barn i
förskola och skola ska från och med den 1 december stanna hemma om någon de
bor med konstaterats med covid-19.
Information om covid-19 på fler språk eller som lättläst:
•

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du få information om covid-19
på andra språk

•

Information om covid-19 på lättläst, uppläst eller teckenspråk

Symtomfria barn stannar hemma om någon i familjen har covid19
Från och med den 1 december ska även barn i förskolan och skolan stanna
hemma om någon de bor med konstaterats med covid-19. Detta gäller även ditt
barns deltagande i kulturskolans verksamhet.
Du anmäler ditt barns frånvaro enligt vanliga rutiner till förskolan/skolan.
Vi lämnar aldrig ut någon information om vem som är smittad.
Läs mer om vad du ska göra om du själv eller någon i familjen har blivit sjuk på
folkhälsomyndighetens webbplats
Läs mer folkhälsomyndighetens webbplats om beslutet

Ditt barn ska vara hemma vid sjukdom
•

Om ditt barn är sjuk ska hen vara hemma. Även om barnet bara är lite
sjuk.

•

Ditt barn ska stanna hemma i två dagar efter att hen blivit frisk.

•

De barn som fortfarande har torrhosta och lätt snuva kan gå tillbaka till
verksamheten om det har gått sju dygn sedan de blev sjuka, och de inte
har haft några andra symtom på två dygn.

•

Om ditt barn har tagit prov och har covid-19 ska hen stanna hemma tills
dess att hen inte känner sig sjuk längre och minst sju dygn efter att
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symtomen uppkom. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med
gott allmäntillstånd.

Det är viktigt att följa de råd och rekommendationer som gäller
för att vara med och bidra till minskad smittspridning
•

Du ska följa de lokala allmänna råden som gäller i Örebro län fram till den
13 december. Läs om de lokala allmänna råd som gäller i Örebro län på
1177 Vårdguidens webbplats

•

Du ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd som gäller för hela
Sverige. Läs om de allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webb.

Ta hand om varandra!

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bergman Wallin, tillförordnad förvaltningschef på bildningsförvaltningen

