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Corona/covid-19
Information till vårdnadshavare med barn i förskola i Solna stads
kommunala verksamheter
Med detta brev vill vi sammanfatta var barn- och utbildningsförvaltningen står utifrån det
rådande läget med spridningen av corona/covid-19.
Observera att läget kan ändras snabbt. Vi ber er därför att hålla er uppdaterade via
stadens hemsida solna.se.
Nedan följer en sammanfattning per idag, fredagen den 27 mars.

Solna stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket för närvarande innebär
att:

➢ Friska barn är välkomna till förskolan.
➢ För att minska risken för smittspridning ska barn och personal vara uppmärksamma
på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla
sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och
ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev
sjuk eller inte.
➢ Barn och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man
känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till
skolan.
➢ Vi minimerar aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus och
föräldramöten och avstår också från till exempel utflykter, för att minska risken för
smittspridning. Lämning och hämtning sker tillsvidare i så stor utsträckning som
möjligt utomhus.
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Planering för att kunna upprätthålla stadens verksamheter

I dagsläget finns inget beslut om att stänga några förskolor. Undantaget är Öppna förskolan
som är stängd tillsvidare. Vi samordnar och omfördelar personal utifrån rådande behov,
både inom och mellan våra verksamheter.
Förskolans öppettider är för närvarande 08.00-16.30. Vårdnadshavare som har stora
svårigheter att anpassa sig till detta ber vi kontakta rektor för att gemensamt hitta en lösning.
Vi vädjar också fortsatt till föräldralediga, och andra som har förutsättningar för det, att hålla
sina barn hemma om möjligt.
Torsdagen den 26 mars öppnade vi e-tjänsten ’Behov av barnomsorg - enkät till
vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet’. Enkäten ger vårdnadshavare med yrken
inom samhällsviktig verksamhet möjlighet att anmäla behov av omsorg vid en eventuell
framtida stängning av förskolor, pedagogisk omsorg, grundskolor och grundsärskolor.
Endast vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet ska svara på enkäten.
Vårdnadshavare som kommer att kunna lösa barnomsorg på annat sätt behöver inte svara på
enkäten. Mer information om vad som räknas som samhällsviktig verksamhet och länk till
enkäten hittar du på Solna stads webbplats, sjalvservice.solna.se/barnomsorgsbehov.
(Information om detta skickades ut den 26 mars.) Frågor kring e-tjänsten hänvisas till
stadens kontaktcenter, 08-746 10 00.
Tack för er medverkan till att hantera denna svåra och ovanliga tid tillsammans med oss.
Med vänlig hälsning,
Alessandra Wallman
Förvaltningschef

