Information till vårdnadshavare för barn i förskolan i Nora kommun
Världen är i en fortsatt Coronapandemi och råden om social distansering gäller:
"Ta hänsyn - håll avstånd - stanna hemma om du är sjuk"
Nora kommun är fortfarande i stabsläge och genomför fortsatt kontinuerliga uppföljningar av
Coronaläget. Följ nyheter på www.nora.se/corona
På Folkhälsomyndighetens hemsida formuleras aktuella rekommendationer för verksamheten
i skola, förskola och fritidshem så här:
För att minska risken för smittspridning ska barn, elever 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.
Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så
snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer
om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare
anländer.
Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så
länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn
och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det
gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två
dygn.
Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan
gå till förskola, grundskola eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon
är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i
hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i
förskola eller skola.
När råd och rekommendationer ändras uppdateras information se Folkhälsomyndighetens
hemsida: www.folkhalsomyndigheten.se och vi informerar också på www.nora.se/corona
Nora kommuns förskola följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.
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