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Information covid 19, Hörby kommuns förskolor 
 


För att minska risken för smittspridning ska barn, elever, vårdnadshavare och personal vara 
uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som 
halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta 
och svårigheter att andas.  
Verksamheten kommer att anpassas i den grad det är möjligt för att minska smittspridning. Ett led i detta 
är att förskolor och fritidshem i så stor utsträckning som möjligt bedriver undervisning utomhus. Det 
innebär för dig som vårdnadshavare att hämtning och lämning till viss del kommer ske utomhus.  
 
Efter en tilltagande frånvaro bland både barn och personal i förskolan behöver vi er hjälp för att kunna 
hålla våra förskolor öppna. Detta för att samhällsviktiga funktioner ska kunna fortgå. Mot denna bakgrund 
gör vi en viss avvikelse från vad folkhälsomyndigheten rekommenderar när vi nu går ut med följande 
riktlinjer. 
 
Barn som uppvisar symtom enligt ovanstående ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Vänta 
minst två dygn efter att ditt barn blivit frisk innan barnet kan gå tillbaka till förskolan. Anmäl ditt barn 
friskt i god tid inför planerad lämning på förskolan.  
 
Barn som inte har några symtom (feber, hosta, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskelvärk, 
ledvärk och snuva) alls, och där ingen annan närstående har uppvisat några symtom, ska gå i förskolan 
som vanligt. 
 
 
Om ett barn insjuknar under skoldagen ska barnet gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar 
då vårdnadshavare och vänta i ett enskilt/avskilt rum tills vårdnadshavare anländer. 
 
Allmänna råd och personligt ansvar 
Barn i förskolan som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka ska inte gå till förskolan.  
I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.  
 
En allmänt förebyggande åtgärd mot covid – 19 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. Handsprit 
kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i 
en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer. 
 
Vid frågor om Covid-19. 
Vid oro och frågor från barn och vårdnadshavare om en specifik förskolas situation hänvisas ni till de 
ordinarie kontaktvägarna till förskolan. 
 
För att ställa frågor om covid-19 kan man också ringa till det nationella informationsnumret 113 13 
 
Mer information finner ni på www.hörby.se  
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=68596#_68596
tel:11313
http://www.hörby.se/

