Till dig som är vårdnadshavare
2020-03-13

Hej!
Vi har stor förståelse för att Coronavirusets spridning skapar oro för vår egen, våra nära och
naturligtvis våra barns hälsa och säkerhet. Det är viktigt att vi hjälps åt och tar ett gemensamt ansvar
för att minska smittspridningen. Piteå kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och
vi uppdaterar oss löpande om nuläget. Här har vi samlat information och nyttiga länkar som ska
underlätta för dig som vårdnadshavare och du kan läsa mer om vårt arbete på vår hemsida.
Med vänlig hälsning
Malin Westling
Skolchef
När ska barnen gå till skolan eller förskolan?
Du som vårdnadshavare gör bedömningen för ditt barn. Är ditt barn sjukt eller riskerar att smitta andra,
ska barnet stanna hemma. Alla som har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska stanna
hemma för att minimera smittspridningen. Uppmuntra barnen att ha en god handhygien och undvik
kontakt med personer i riskgrupper. Är barnet friskt och symtomfri ska hen gå till skolan/förskolan.
Så pratar du med ditt barn om coronaviruset
Lyssna på barnet, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS
expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset. Läs mer på krisinformation.se
Länk: https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer!
Vi har alla ett gemensamt ansvar att vara källkritiska och endast dela vidare bekräftad information från
säkra källor.
Vad händer om någon blir smittad?
Om en elev eller personal på en skola har fått smittan görs en smittspårning av smittskyddsläkare. Det
är även smittskyddsläkaren som gör bedömningen om någon elev eller personal på skolan behöver
vara hemma på grund av att hen har varit utsatt för en risk för smitta. Skola eller skolledning gör inte
några egna bedömningar och kan inte heller svara på frågor om någon är smittad.
Här är några generella tips på saker du och din familj själva kan göra, från 1177:







Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk. Kontakta 1177 om du misstänker smitta.
Hosta eller nys i armvecket.
Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand.
Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.

Länkar:
Länk till Piteå kommuns hemsida: www.pitea.se
Länk till folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/
Länk till 1177: https://www.1177.se/Norrbotten
Länk till skolverket: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19--information-till-skolor-och-forskolor
Postadress: 941 85 Piteå

Besöksadress: Svartuddsvägen 1

Telefon: 0911-69 60 00

Webbadress: www.pitea.se

