
Uppdaterad information angående coronavirus 

 

Vi i styrelse och skolledning följer kontinuerligt läget och har regelbunden kontakt för att se över om vi 

behöver ändra våra rekommendationer eller rutiner. 

Folkhälsomyndigheten har pressträff klockan 14:00 varje dag och vi stämmer av efter det.  

 

Nyheter 2020-03-16: 

I dag lade Folkhälsomyndigheten ut information riktad till skola och förskola som vi ska följa. 

 

Två saker som vi vill trycka extra på är: 

”För att minska risken för smittspridning ska elever 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. Elever 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.” 

 

Samt: 

”Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då 

elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills 

vårdnadshavare anländer.” 

 

Läs mer på: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/  

 

 

Sedan tidigare gäller också: 

”Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar 

att sprida smitta. 

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda begränsar sociala kontakter där 

smitta riskerar att överföras. 

Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.” 

Läs mer på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 

 

Det här innebär att elever, förskolebarn och personal ska stanna hemma även vid lindriga symtom på 

luftvägsinfektion. 

Läs mer om symtom på https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-

infektioner/covid-19-coronavirus/  

 

Värmskogs friskola och förskola följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket betyder att det inte 

finns någon anledning att stanna hemma från skolan, förskolan eller arbete om du inte är sjuk eller uppvisar 

några symtom. 

 

Vi har också varit i kontakt med Grums kommun som inte har någon annan syn på direktiv eller 

rekommendationer vad gäller skolor och förskolor. 

 

Om ett barn eller en elev har varit i ett riskområde ska du som vårdnadshavare ta kontakt med rektor eller 

bitr rektor så att vi ska kunna ha en dialog om barnet/elevens situation och hälsa. Riskområden för 

coronavirus hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Värmskogs friskola tar inte fram egna rekommendationer utan följer och hänvisar till 

Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer för coronavirus, de uppdaterar sin hemsida 

flera gånger per dag för närvarande. Personer som kan vara exponerade för smitta och uppvisar 
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luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber uppmanas att ta kontakt med 1177 via telefon för 

rådgivning. 

Värmskogs friskola och förskola följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer vilket betyder att man kan gå till 

förskolan och skolan så länge man inte känner av några symtom. 

Styrelsen och skolledningen följer utvecklingen noga kring coronaviruset. 

 

 

Var noga med handhygienen 

Smittan sprids genom så kallad droppsmitta, det vill säga genom kontakt mellan människor eller genom 

hostningar och nysningar. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra 

vid ansiktet eller ögon. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter 

ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Hosta och nys i 

armvecket eller i en pappersnäsduk. All personal har pratat med barnen om vikten av god handhygien och 

hur man gör när man hostar och nyser. 

 

 

Myndigheters information om coronaviruset 

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om coronaviruset och på Krisinformation.se finns 

samlad information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 

https://www.krisinformation.se  

 

 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen och Skolledning 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.krisinformation.se/

