
 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

 
 

 
 
 

 
Till vårdnadshavare i förskola, fritidshem och 
grundskola 

 
 
 
Information nr 2 – Coronaviruset (2020-03-12) 
 
Information med anledning höjd risknivå för smittspridning.  
Precis som tidigare gäller att friska barn kan vara på förskola och fritidshem och friska elever 
ska gå till skolan. De allmänt förebyggande åtgärderna så som att undvika att röra vid ansikte 
och ögon samt att ofta noggrant tvätta händerna gäller fortsatt och är än mer angeläget. 
 
Vi värnar om varandra  
Det är nu ännu viktigare att var och en som är sjuk eller uppvisar symtom begränsar sociala 
kontakter där smitta riskerar att överföras. Detta gäller även om symptomen är lindriga. 

• Barn och elever som är sjuka eller uppvisar symptom ska stanna hemma från förskolan, 
fritidshemmen och skolan.  

• Vi ber dig att inte komma till eller besöka förskola/skola om du är sjuk och riskerar att 
smitta andra.  

 
Vad görs på ditt barns förskola/fritidshem/skola? 

• Skärpta städrutiner    
• Personal påminner om regelbunden handtvätt  
• Vi arbetar för att alla i förskolan, fritidshem och skolan ska veta mer om vad var och en 

kan göra för att undvika att smitta sprids.  
• Vi månar om att du och ditt barn ska känna trygghet och vi finns till hands för att svara på 

de frågor som du har. Våra skolsköterskor kan kontaktas vid behov och för förskolan 
hänvisar vi till BVC. (Om ditt barn är särskilt känsligt för smitta, kontakta behandlande 
läkare. Om du är orolig kontakta 113 13 och följ deras rekommendationer). 
 

Vad gör Barn- och utbildningsförvaltningen? 
Vi följer noga utvecklingen, har kontakt med Smittsskydd Västra Götaland och Länsstyrelsen 
samt håller beredskap för smittspridning.   
 
Håll dig informerad 
Tänk på att information snabbt blir inaktuell. Rekommendationen är att ni håller er uppdaterade 
via ansvariga myndigheters informationskanaler. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och 
spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information. 
 

• På kommunens hemsida https://www.tanum.se/ hittar du mer information samt länkar till 
aktuella myndigheters och Skolverkets informationssidor. 

• Folkhälsomyndigheten - frågor och svar  
 
 

https://www.tanum.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

