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Information till dig som har barn på Råsslaskolan med
anledning av covid-19 och smittspridning.
Vi vill informera om att det finns enstaka fall av personal som är hemma på
grund av covid-19 liknande symtom inom vår verksamhet. Vi arbetar på flera sätt
med att minska risken för smittspridning inom verksamheten. Med den här
informationen vill vi påminna om vad som gäller kring smittspridning och när
någon blir sjuk.
Det är väldigt viktigt att barn är hemma vid olika besvär som kan vara tecken på
covid-19. Symtom på covid-19 kan vara hosta, feber, snuva, halsont, huvudvärk
och illamående.


Om symtom inte utvecklas till någon infektion och barnet är symtomfritt
dagen efter, ska barnet vara hemma två dagar utan symtom.



Om barnet har haft symtom mer än 24 timmar ska barnet stanna hemma
minst 7 dagar och känt sig frisk och varit feberfri de två senaste dagarna
innan återgång till skolan.

Barn som har varit hemma från skolan i 7 dygn för en infektion och som har
tillfrisknat kan gå tillbaka till skolan. Det gäller även om de skulle ha kvar milda
symtom som till exempel lätt snuva eller hosta. Snuva och hosta efter en
förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn vara kvar under flera veckor.
Detta är då inget hinder från att vara i skolan.
Barn ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Det
innebär att barn ska stanna hemma även om de är friska och symtomfria när en
anhörig har testats positiv för covid-19.
Vi vill påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de
allmänna råden. Var rädd om dig själv och andra.


Var noga med handhygien. Tvätta händerna ofta.



Håll avstånd till andra.
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På norrkoping.se finns information om coronaviruset som riktar sig till dig som
har barn. Här kan du till exempel läsa om vad som gäller kring
barnomsorgsavgifter.
www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset/har-du-barn-inorrkopings-forskola-skola.html
Det är jätteviktigt att vi alla hjälps åt, tar ansvar och visar hänsyn för att minska
smittspridningen. Stort tack för din förståelse och din hjälp!
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