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Information till vårdnadshavare angående Coronavirus
Markaryds kommun och utbildnings- och kulturförvaltningen bevakar utvecklingen av
Coronavirusets spridning och följer information från Folkhälsomyndigheten. Myndigheternas råd
och rekommendationer uppdateras löpande, vårdnadshavare uppmanas därför att hålla sig
informerade via deras webbplatser. Den kommunövergripande gruppen träffas regelbundet för att
samverka kring frågor som rör Coronaviruset. Susanne Appelberg är UKFs representant i den
kommunövergripande gruppen.
Det kan bli aktuellt med omorganisation eller stängning av förskolor och skolor på grund av stor
smittspridning eller hög frånvaro. Inom UKF arbetar vi i nuläget fram en plan för att vara så väl
förberedda som möjligt. Exempelvis kan det bli aktuellt att äldre elever studerar hemma och att
omorganisation av verksamheten för förskola, fritids och yngre elever sker. Alla chefer har idag fått
i uppdrag av kommunchefen att skapa en planering för sin enhet vid en eventuell stängning. Under
fredagen väntas ytterligare information från regeringen angående skolor och förskolor.
En dialog förs med Kultur- och fritid för att hålla oss uppdaterade om några åtgärder behöver
genomföras inom dessa verksamheter.
I nuläget översköljs vi med mängder av information och det kan vara svårt att hantera. Barn och
elever får också mycket information och medarbetarna har fått information om hur man på ett
lugnt och tryggt sätt möter barnens frågor och funderingar.
Mer information finns här:
Så pratar du med barn om coronaviruset, Krisinformation.se
Lyssna på ditt barn, 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.
https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Undvik att bli smittad
•

Var noga med handhygienen och tvätta händer noggrant med tvål och vatten.

Undvik att smittan sprids
Folkhälsomyndigheten har idag ändrat i sina provtagningsriktlinjer och nu även gjort en större
ändring av strategin gällande covid-19. Grundbudskapet är: vid nytillkomna förkylningsbesvär (även
lindriga besvär och även utan hosta) stanna hemma tills att man är symtomfri plus ytterligare 48 timmar.
• Barn och elever ska stanna hemma vid symptom som kan innebära smitta tex luftvägsbesvär.
• Om du har symptom, men inte har varit i ett utsatt område, ringer du 1177 för rådgivning.
• Hosta eller nys i armvecket.
Ledighet/Semester
Om ni planerat att åka på semester till ett utsatt område där smittspridning pågår, ta kontakt med
rektor för att diskutera vad som gäller efter hemkomst.
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Resor i skolan så som Kulturresa till Louisiana i Danmark och till Tyskland diskuteras om de ska
genomföras eller ej. Vi följer riktlinjerna i Sverige men även utvecklingen i berörda länder och
återkommer med information.
Om det blir aktuellt att stänga skolor i kommunen planerar vi för att genomföra
distansundervisning med hjälp av digitala läromedel via Gleerups.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er.
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