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Välkommen till Norrköpings förskola
Vi vill hälsa dig och ditt barn varmt välkommen till förskolan och ett nytt
verksamhetsår. Vi vill också påminna om att vi fortfarande befinner oss i en
pandemi och att vi har ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen.
Denna information handlar om Norrköpings förskolas fortsatta rutiner gällande
Covid-19 och vänder sig till dig som har barn i förskolan.
Förskolor i Norrköping har öppet som vanligt med ordinarie verksamhet, men
anpassningar i verksamheten kan göras eller har redan gjorts. Vi följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och alla verksamheter i kommunen
håller sig uppdaterade om det aktuella läget. Beroende på hur pandemin utvecklar
sig kan vi behöva ta nya beslut.
Tillsammans kan vi minska smittspridningen, vi behöver ta ett gemensamt ansvar
och här behöver vi din hjälp.

Så undviker du att smittor sprids
•

Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Prata med ditt
barn om hur viktigt det är att tvätta händerna ofta och visa gärna så ditt barn
vet hur man gör.

•

Stanna hemma om ni är sjuka
Det är viktigt att barn och elever stannar hemma från förskolan eller skolan
om de är sjuka och har förkylningssymtom som till exempel snuva, hosta eller
feber. Det gäller även vid milda symtom och oavsett sjukdom. Barn och elever
som är sjuka ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare två symtomfria
dagar. Återigen gäller det oavsett sjukdom.

•

Det är inte det allmänna hälsotillståndet som avgör utan
förkylningssymtomen, därför ska barnen vara hemma även om de i övrigt är
pigga. Det är viktigt att inte smitta andra. Det innebär att vi måste be dig som
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vårdnadshavare att hämta ditt barn om han/hon har sjukdomssymtom. Det
gäller vid alla typer av sjukdomar.
•

Hosta eller nys i armvecket

•

Håll en till två meters avstånd till andra och undvik att ta i hand eller
kramas

•

Ta hänsyn till personal och andra vårdnadshavare när du lämnar och
hämtar ditt barn. Du behöver vara frisk och symtomfri när du går in på
förskolan. Lämning och hämtning inom förskolan kan innebära att många
människor samlas på en liten yta. Hjälp till och undvik trängsel. I den mån
det är möjligt vill vi uppmuntra till utevistelse i samband med lämning och
hämtning av era barn.

På norrkoping.se finns information om coronaviruset, frågor och svar och länkar
till andra myndigheter. Informationen uppdateras löpande:
https://www.norrkoping.se/information-om-coronaviruset
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