
 

 

Coronaviruset- policy 13 mars 

Från Martin Larsson till Pedagoger, Vårdnadshavare och Personal i Vrena förskola  

Hej! 

Från och med idag har vi en ny policy avseende coronaviruset.  

Vrena friskola – policy avseende coronaviruset reviderad 13 mars 2020 

För att bidra till att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på 
symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven 
eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom. Råden gäller oavsett om man varit 
på resa innan man blev sjuk eller inte. Eleven eller personalen ska stanna hemma så länge man har 
symtom och två dagar efter tillfrisknande. 

Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, men den som behöver 
sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur 
ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever eller personal ska stanna hemma 
från skolan oavsett om man rest eller inte. 

Elever som går i grundskolan, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte 
gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i 
riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om 
hemkarantän. 

Vid Vrena friskola håller förskola, fritidshem och skola öppet och följer de nationella och regionala 
myndigheternas rekommendationer. 

Det finns ytterligare information på Folkhälsomyndighetens webbplats, se under frågor och svar om 
covid-19. Det går även att ringa 113 13 för information om coronaviruset. 

Allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är: 

• Undvik att röra vid ansiktet eller ö gonen. 
• Undvik nära kontakt med sjuka människor. 
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett 

toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. 
• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från 

att förorena händer. 

Frågor, svar och information 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/


 

 

Frågor och svar om covid-19 

FAQ About COVID-19 

Coronaviruset (covid-19) – information till skolor och förskolor (Skolverket) 
< a href="https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19---
information-till-skolor-och-forskolor#Fragorochsvar">  

Informationsmaterial 

Med vänliga hälsningar 

Martin Larsson 

Vrena friskola 
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