Till dig som har barn i förskola

2020-11-13

Så länge ska barnen vara hemma vid sjukdom
Hej!
Många vårdnadshavare har frågor om hur länge barnen ska stanna hemma vid
sjukdom. Här kommer ett förtydligande.
När kan barn vara på förskolan och när bör de vara hemma vid olika besvär
som kan vara ett tecken på covid-19?
Det är viktigt att barn är hemma från förskolan om de är sjuka. Det gäller oavsett
sjukdom. Infektioner kan vara kortvariga eller långvariga och hur länge barnet ska
stanna hemma beror på om infektionen är kortvarig eller långvarig.
Detta gäller vid lätta besvär som snabbt går över
Ibland har barn förskoleåldern, 1-6 år, lätta besvär som snabbt går över och som inte
är tecken på sjukdom. Då behöver man inte vara hemma från förskolan eller
dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan
rinner efter att man varit ute. Alltså besvär som snabbt går över.
Detta gäller vid kortvariga sjukdomar
Ibland kan barn drabbas av kortvariga sjukdomar, som är kortare än 24 timmar. Det
kan till exempel handla om att man får hämta sitt barn på grund av milda symtom.
Om symtomen inte utvecklas till någon infektion och barnet är symtomfritt dagen
efter, ska barnet vara hemma två dagar utan symtom.
Detta gäller vid symtom som varar längre än 24 timmar
Om barnet har haft symtom mer än 24 timmar ska barnet stanna hemma minst 7 dagar
och vara feberfri de två senaste dagarna innan återgång till förskola.
När barnet varit hemma i 7 dygn för en infektion
Barn som har varit hemma från förskolan i 7 dygn för en infektion och som har
tillfrisknat kan gå tillbaka till förskolan eller skolan. Det gäller även om de skulle ha
kvar milda symtom som till exempel lätt snuva eller hosta. Kvarvarande snuva och
hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå
under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan.
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På kommunens hemsida, norrkoping.se finns uppdaterad information för dig som har
barn i förskola eller skola. Besök gärna sidan: www.norrkoping.se/information-omdet-nya-coronaviruset/har-du-barn-i-norrkopings-forskola-skola.html
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