Information till vårdnadshavare
angående coronaviruset
Hej!
10 mars ökade Folkhälsomyndigheten risknivån för smittspridningen i Sverige till mycket hög
risk. Nyligen har vi bekräftade fall av covid-19 (coronaviruset) i Kronobergs län. Vi vet att det
finns frågor kring coronaviruset och att det kan finnas en oro hos dig som vårdnadshavare.
Håll dig uppdaterad på almhult.se/corona
I skrivande stund finns det inte några bekräftade fall av coronaviruset i våra förskolor och
skolor. Älmhults kommun följer utvecklingen och uppdaterar löpande information på vår
webbplats www.almhult.se/corona. Eftersom läget förändras kontinuerligt ber vi dig följa
utvecklingen där och vi kommer enbart skicka ett nytt mejl om läget ändras drastiskt.
Så jobbar vi med frågorna
Våra förskolor och skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även
andra influensavirus är i omlopp. Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för
god handhygien för att minska smittspridning.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/g/god-handhygienaffisch-1-svenska/
Älmhults kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att det ur ett
smittskyddsperspektiv i dagsläget inte finns anledning att friska barn och elever ska stanna
hemma från förskola och skola. Barn i förskola och elever i förskoleklass, grundskola, särskola
och gymnasium och som är fullt friska ska gå till skolan och delta i undervisningen.
Enligt Folkhälsomyndigheten ska barn, elever och personal som varit i riskområden inte stanna
hemma, men vara uppmärksamma på symptom som hosta, andningssvårigheter och feber. Vid
sådana symptom ska du stanna hemma och kontakta 1177.
Älmhults kommun följer aktivt utvecklingen och är beredda att snabbt förändra insatserna om
behov uppstår.
Vad händer om ett barn/elev eller anställd har en konstaterad smitta?
Om barn/elev eller anställd har en konstaterad smitta kommer vi bli kontaktade av
smittskyddsläkaren i Region Kronoberg för smittspårning. Regionen beslutar då vilka som ska
testas och vilka som ska vara i hemkarantän. Älmhults kommun kommer att informera
vårdnadshavare på den berörda förskolan/skolan när vi får till oss informationen.
Vart vänder jag mig om jag har frågor?
Om du har frågor om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 ska du i första hand ringa
nationella informationsnumret 113 13. Om du eller ditt barn har luftvägssymtom som hosta och
feber, även lindriga symtom är det viktigt att ni stannar hemma från jobb och skola och
begränsar sociala kontakter där smittan riskerar att överföras. Behöver du sjukvårdsrådgivning
bör du kontakta 1177 Vårdguiden.

