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Corona/covid-19
Information till vårdnadshavare med barn i förskola i Solna stads
kommunala verksamheter
Detta brev sammanfattar 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, torsdagen den 2 april.

Planering för att kunna upprätthålla stadens verksamheter

Våra verksamheter är mycket hårt belastade och på flera förskolor har vi ett betydande
personalbortfall. Vi samordnar och omfördelar personal efter bästa förmåga, både inom och
mellan våra verksamheter.
Förskolans öppettider är fortsatt 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 till vårdnadshavare som har förutsättningar för det, att hålla sina barn hemma om
möjligt, även om barnen är friska.
Förra veckan gick vi ut med en enkät för att inventera behovet av barnomsorg för
vårdnadshavare i samhällsviktiga verksamheter i händelse av en stängning av förskolan. Mer
information om vad som räknas som samhällsviktig verksamhet och länk till enkäten hittar
du på Solna stads webbplats, sjalvservice.solna.se/barnomsorgsbehov.
Föräldralediga vårdnadshavare

För att avlasta verksamheten ytterligare har barn- och förskolenämnden tagit beslut att
föräldralediga ska hålla sina barn hemma från förskolan under april månad om inte
särskilda skäl föreligger. Det åligger rektor för respektive förskolenehet att pröva om
särskilda skäl föreligger. Vårdnadshavare som vill hävda särskilda skäl ska kontakta rektor.
Beslutet gäller i praktiken från och med den 6 april till och med den 30 april. Föräldralediga
som håller sina barn hemma under april blir avgiftsbefriade för hela månaden och ska
kontakta stadens kontaktcenter senast den 9 april för att fakturan för april ska hinna stoppas.
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Vårdnadshavare som hör av sig senare får justering på kommande faktura. Eventuell
förnyelse av beslutet görs månad för månad utifrån det rådande läget.
Vi förstår att ovanstående kan påverka vardagslivet för många men vi är i en mycket speciell
situation där vi alla måste göra vårt yttersta för hjälpas åt.
Korttidspermitterade vårdnadshavare

Vårdnadshavare som korttidspermitterats från sin arbetsplats får i dagsläget ha kvar sitt barn
på heltid i förskolan.
Stort tack för er hjälp med att hantera denna svåra och ovanliga tid tillsammans med oss.
Glad Påsk!
Med vänlig hälsning,
Alessandra Wallman, förvaltningschef

Solna stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket för närvarande innebär att:

➢

För att få vistas på förskolan ska man vara helt frisk och inte uppvisa några symtom.

➢

Barn och personal ska 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,
muskel- och ledvärk. Detta 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 förskolan.

➢

Pollenallergiker: Även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början
bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen. Stanna hemma om du
får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om
symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på
allergi behöver du inte vara hemma. Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller
om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

➢

Förskolan minimerar aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus och
föräldramöten och avstår också från till exempel utflykter. Lämning och hämtning sker tillsvidare i så
stor utsträckning som möjligt utomhus.

