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Information till rektorer vid fall av covid-19 inom förskola
Varför får du denna information?
En person med konstaterad covid-19 eller dess vårdnadshavare har informerat dig om att hen varit i
din verksamhet under smittsam period och kan därför ha utsatt andra personer i verksamheten för
smittrisk. Smittsam period räknas från 48 timmar innan symtomdebut. Genom att informera de som
kan ha utsatts för smitta och uppmana dem till testning kan vidare smittspridning i gruppen begränsas.
Om den smittade personen ber dig om hjälp med att informera de som kan ha utsatts för smitta är detta
dokument ett stöd till dig. Den smittade eller dess vårdnadshavare har i samband med provsvar via
information på 1177.se, via läkare eller smittspårare informerats om att kontakta rektor för att få hjälp
med att informera de som hen har haft nära kontakt med på förskolan.

Vad kan du göra i din roll för att bidra till att begränsa smittspridningen?
Du har en nyckelfunktion för att kunna informera andra som varit utsatta för risk om detta.
Smittskyddsläkaren vill därför be dig att informera dem som varit i nära kontakt med den som har
konstaterad covid-19 vid den aktuella tidpunkten om att de kan ha utsatts för en smittrisk. Vi ber dig
förmedla dokumentet Information och instruktioner till vårdnadshavare vid konstaterat fall av covid19 på förskola till berörda vårdnadshavare. Till personal som varit i nära kontakt med någon med
covid-19 förmedlas informationsbladet Information till dig som haft nära kontakt (ej hushållskontakt)
med en person med covid-19. Vilka som behöver informeras framgår nedan.

Vårdnadshavare till barn inom förskola
Om det är ett barn i förskolegrupp som har covid-19 ges informationsblad enligt ovan till övriga
vårdnadshavare till barn i den aktuella förskolegruppen och de pedagoger/personal som arbetat i
gruppen då barnet var smittsamt. Barn under 6 år som är nära kontakt till någon med covid-19 ska
stanna hemma vid symtom och behöver inte rutinmässigt testas. Om det i en förskolegrupp finns
anledning att misstänka ett utbrott med bekräftat fall av covid-19 och flera sjuka kan barn med
symtom testas för covid-19. I övrigt skall de följa instruktionerna enligt Information till dig som haft
nära kontakt (ej hushållskontakt) med en person med covid-19.

Personal
Om det är en pedagog eller annan personal som har covid-19 informeras övriga medarbetare som varit
i nära kontakt, till exempel de som vistats samtidigt i personalrum eller arbetsrum, samt
vårdnadshavare till de barn som varit i samma barngrupp som personalen som har covid-19 med
informationsblad enligt ovan. Vuxna uppmanas att testa sig för covid-19 även om de inte har symtom
och följa instruktionerna enligt 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 rekommenderas att
testas för covid-19 bara om de får symtom som kan vara covid-19.
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Sekretess
Du ska ge informationen enligt ovan utan att berätta vem det är som har covid-19. Du ska aldrig
informera andra om vem som har covid-19 om du inte fått personens tillstånd att göra det. Ett sådant
samtycke skall i så fall dokumenteras på lämpligt sätt. Då detta är ett uppdrag från Smittskyddsläkaren
som del i en smittspårning får du lov att ge information enligt ovan även om det i vissa fall kan finnas
en risk att man på grund av rådande omständigheter förstår vem det är som har sjukdomen, men så
länge du inte berättar vem det är har du inte brutit sekretessen.
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