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Corona/covid-19
Information till vårdnadshavare med barn i förskola och skola 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 13 mars.

Solna stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som för närvarande innebär
att:

➢ Samtliga barn, elever och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion, även
lindriga, ska inte komma till förskola, skola eller arbete.
➢ Barn, elev och medarbetare ska stanna hemma så länge man har symtom och två
dagar efter tillfrisknande.
➢ Solna stad registrerar i dagsläget inte olovlig frånvaro om man själv väljer att hålla sitt
barn hemma med anledning av coronaviruset.
➢ Friska barn, elever och medarbetare som återkommer från en resa och inte uppvisar
några symtom på sjukdom, ska gå till förskolan, skolan, arbetet.
➢ Barn, elever och medarbetare som har rest i områden drabbade av coronaviruset
behöver inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta,
andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet/eleven
eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.
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Solna stad iakttar försiktighetsprinciper

Genomförande och deltagande i olika typer av konferenser, utbildningar, utflykter till publika
verksamheter, studiebesök, resor och liknande ska undvikas i största möjliga utsträckning.
Möten som sker i den ordinarie kärnverksamheten ska däremot fortsatt genomföras, såsom
arbetsplatsträffar, föräldramöten, vårdplaneringsmöten och liknande.
Syftet med ovanstående är att minska risken för smittspridning, inte utsätta barn, elever och
medarbetare för onödig risk och samtidigt säkerställa att medarbetare finns på plats i staden
för att kunna användas i verksamheten.

Planering för att kunna upprätthålla stadens verksamheter samt att säkerställa elevernas
rätt till utbildning

I dagsläget har Solna stad inga planer på att stänga några förskolor eller skolor. Undantaget
är Öppna förskolan som stänger tillsvidare från och med vecka 12. Vi samordnar och
omfördelar personal utifrån rådande behov, både inom och mellan våra verksamheter inom
förskola och skola.
Samtidigt arbetar barn- och utbildningsförvaltningen med att ta fram ett stöd till lärarna, i
form av digitala verktyg, för att kunna erbjuda undervisning på distans för elever som är
hemma.
Vår planering, utifrån hur läget ser ut just nu, är att förskolor och skolor ska vara igång som
vanligt för alla elever som är fullt friska och för att elever som är hemma ska få undervisning
på distans och för att de barn i förskolan som är friska ska få sitt omsorgsbehov tillgodosett.
Med vänlig hälsning,
Alessandra Wallman
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen

