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Corona/covid-19 
Information till vårdnadshavare med barn i kommunal förskola i Solna 
stad 

Folkhälsomyndigheten beslutade förra veckan, efter samråd med den tillförordnade 

smittskyddsläkaren i Region Stockholm, om skärpta allmänna råd för Stockholms län 

med anledning av coronapandemin. Mot bakgrund av detta vill vi återigen uppmana alla 

att fortsätta att följa myndigheternas rekommendationer och tillsammans hjälpas åt för 

att begränsa smittspridningen.   

Vi ber er hjälpa oss att efterleva myndigheternas riktlinjer genom att hålla sjuka barn hemma. 

Det som bara visar sig som lite hosta eller snuva för en person, kan hos en annan bli en 

långvarig och svår förkylning eller influensa, eller i värsta fall covid -19. Personal som är sjuk 

ska stanna hemma, även vid milda symtom, och vi har nu haft en situation med mer 

personalfrånvaro än vanligt under en lång period på grund av pandemin. Detta innebär att vi 

ofta tar in vikarier vilket dels är en påfrestning för verksamhet och personal, dels innebär en 

ökad smittrisk och det påverkar naturligtvis även barnen när de ofta möter ny personal. 

Utöver det är det heller inte helt lätt att hitta vikarier under rådande omständigheter. 

Förskolan är era barns vardag och personalens arbetsplats - vi ber om er hjälp att säkerställa 

en hållbar, säker och trygg miljö för barn och personal. 

Nedan följer information om hur stadens förskolor anpassar sig till den rådande pandemin. 

Stadens förskolor håller öppet och ordinarie öppettider gäller. 

Vi omfördelar personal inom och mellan våra verksamheter och tar vid behov in vikarier. Vi 

försöker i möjligaste mån att använda vikarier från våra egna vikariepooler och att undvika 

att ta in nya personer, både ur smittspridningssynpunkt och för barnens trygghet.  

Vi fortsätter att i möjligaste mån anpassa verksamheten till Folkhälsomyndighetens olika 
rekommendationer. Det innebär bland annat att vi undviker möten som samlar mycket folk 
eller innebär många nya kontakter. Den typen av möten ersätts med till exempel digitala 
lösningar och/eller information i skriftlig form. Vi undviker också aktiviteter där vi behöver 
använda oss av kollektivtrafiken till förmån för aktiviteter i närområdet. Detta påverkar 
bland annat hur förskolorna genomför inskolning för nya barn, föräldramöten, 
utvecklingssamtal, föräldraråd och hur högtider uppmärksammas.  

Hämtning och lämning ska ske utomhus i så stor utsträckning som möjligt och utflykter sker 
i närområdet.  
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Förutsättningarna skiljer sig från förskola till förskola och därför kan lösningarna se lite olika 
ut. Men även om allt inte är som vanligt arbetar vi för att hitta lösningar som blir bra för 
både barn, vårdnadshavare och personal.   
 
Vi uppmanar både vårdnadshavare och personal att använda andra färdmedel än 
kollektivtrafik till och från förskolan om det är möjligt, till exempel gång eller cykel, för att 
bidra till minskat tryck i kollektivtrafiken.  

 

Pandemin är inte över och vi behöver hålla i och hålla ut. Vi ber er hjälpa oss att efterleva 

myndigheternas riktlinjer genom att hålla sjuka barn hemma, lämna och hämta utomhus, och 

prata med era barn om vikten av god handhygien och att hålla avstånd. Tack för ert 

samarbete. 

 

Med vänlig hälsning, 

Alessandra Wallman, förvaltningschef 

Solna stads rektorer i förskola 

 

 

Solna stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket bland 
annat innebär att: 
 

➢ Man ska vara frisk och utan symtom när man är i förskolan/skolan/på arbetet.  

 

➢ Samtliga barn, elever och medarbetare med, även lindriga, symtom på 

luftvägsinfektion uppmanas att inte komma till förskola, skola eller arbete – samt 

stanna hemma två dagar efter tillfrisknande. 

 

➢ Barn, elev eller personal som insjuknar under skoldagen ska hämtas hem/gå hem så 
snart som möjligt. 

  
➢ Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 

 

➢ Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus. 

 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
 
Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten justeras kontinuerligt, till exempel kring 

hur man ska agera om man känner sig sjuk eller uppvisar symtom, när man ska provtas, hur 

man ska agera utifrån vad provsvaret visar, och när man kan återgå till förskola/skola/arbete 

om man varit sjuk eller haft lindriga symtom.  

 

Vi ber dig följa detta på Folkhälsomyndighetens webbplats: 

Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län >> 

Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer >> 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förskola, grundskola och gymnasieskola >> 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

