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Information och instruktioner till vårdnadshavare vid konstaterat fall av
covid-19 på förskola
Varför får du denna information?
I anslutning till ert barns förskolegrupp har det konstaterats fall med covid-19. Det är inte säkert att
ditt barn har blivit smittat. De flesta barn som blir smittade får väldigt lindrig sjukdom som inte kan
skiljas från vanlig förkylning. En person kan vara smittsam redan under 48 timmar före symtomdebut.
Som nära kontakt räknas direkt fysisk kontakt eller om man vistats inom 2 m avstånd i mer än 15
minuter under ett dygn (behöver inte vara sammanhängande tid). I en förskolegrupp kan det vara svårt
att veta om man varit i nära kontakt och därför blir det ofta i praktiken så att hela förskolegruppen
behöver informeras.

Vad ska jag göra nu?
Ta del av och följ informationen på Information till dig som haft nära kontakt (ej hushållskontakt) med
en person med covid-19. Barn under 6 år som är nära kontakt till någon med covid-19 ska i första hand
stanna hemma vid symtom och behöver inte alltid testas. Om det finns misstanke om att flera är sjuka
kan barn med symtom testas. Om de inte har några sjukdomssymtom kan de fortsätta vara på
förskolan.

Hur gör jag om mitt barn behöver provtas?
Om ditt barn skulle behöva provtas för covid-19 på grund av symtom så skall du kontakta er
vårdcentral.

Fakta om covid-19
Hur lång är inkubationstiden?
Tiden från det att man smittats till att man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) är mellan 2 och 14
dagar, det vanligaste är 5 dagar.
Vilka symtom är vanliga vid covid-19?
Barn får mildare symtom av covid-19 än vuxna. Feber och hosta är de vanligaste symtomen, men en
del barn får också diarré, kräkningar, trötthet och rinnsnuva.
Hur smittar coronavirus?
Coronavirus smittar genom så kallad dropp- och kontaktsmitta. När en person nyser, hostar eller
pratar bildas smittsamma droppar i luften. Om man är nära den personen kan man bli smittad. När
dropparna fallit ner på ytor eller föremål kan smitta föras vidare därifrån, vanligen via händer. Om
man petar sig i ögon eller näsa utan att ha tvättat händerna kan virus komma in i kroppen den vägen.
Det är därför det är viktigt att hålla avstånd och tvätta händerna ofta.
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