
Anvisning om corona epidemin till 
vårdnadshavare hösten 2020 
 

Rekommendationer för trygg förskolgång och småbarnspedagogik 

1. Den som har symtom ska inte komma till förskolan eller småbarnspedagogiken. 

Coronaviruset orsakar en luftvägsinfektion med symtom såsom hosta, halsont, feber, 

andnöd, muskelsmärta, magsymtom och huvudvärk. Man ska inte komma till förskolan eller 

småbarnspedagogiken om man har symtom som tyder på smitta. 

Om barnet insjuknar under dagen, flyttas barnet omedelbart till ett separat rum för att vänta 

på en vårdnadshavare under tillsyn av en vuxen. En vårdnadshavare bör skyndsamt hämta 

barnet. Vuxna undviker närkontakt med den insjuknade genom att hålla ett tillräckligt 

avstånd. 

Personer med symtom ska med låg tröskel söka sig till coronavirustestning. Får ditt barn 

symtom, ta kontakt med HVC för att överväga testning.  Om testresultatet är negativt och 

symtomen klart minskar, kan barnet återvända till småbarnspedagogiken eller förskolan även 

om symtomen inte helt har avtagit. Innan testresultatet är färdigt ska man dock undvika 

kontakt med andra. Om symtomen senare börjar på nytt eller ökar ska man göra ett nytt 

coronavirustest. 

Om symtomen beror på allergi och tydligt lindras av allergimedicinering, kan man återvända 

till småbarnspedagogiken eller förskolan även om symtomen inte helt har avtagit. Detta 

gäller alltså enbart de fall där medicinering tydligt tar bort symtomen. Om symtomen inte 

lindras trots medicinering ska man söka sig till testning. Om testresultatet är negativt kan 

man återvända till småbarnspedagogiken eller skolan. 

Om det är möjligt önskas att barn vars övriga familjemedlemmar uppvisar symtom skall 

stanna hemma för att undvika större smittspridning då virus även kan spridas innan symtom 

uppstår. 

2. Personer i riskgrupper 

Det är sällsynt att barn drabbas av svår coronavirussjukdom och risken för en sådan är inte 

större hos personer som är friska och inte heller hos majoriteten av de barn och unga som 

har en långvarig sjukdom. Till riskgruppen för svår coronavirussjukdom hör barn vars 

underliggande sjukdom även i övrigt medför en ökad risk för allvarliga infektioner. Den 

behandlande läkaren bedömer om ett barn med en svår underliggande sjukdom eller som 

behöver regelbunden medicinering som sänker motståndsförmågan, eller ett barn med en 

familjemedlem i denna situation, kan återvända till förskolan eller småbarnspedagogiken. Vid 

beslut om enskilda arrangemang inom småbarnspedagogiken och förskolan kan man utnyttja 

en läkares bedömning. 

Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom: 

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-

omcoronaviruset-covid-19/riskgrupper-for-allvarlig-coronavirussjukdom 

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-omcoronaviruset-covid-19/riskgrupper-for-allvarlig-coronavirussjukdom
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-omcoronaviruset-covid-19/riskgrupper-for-allvarlig-coronavirussjukdom


 

 

3. Onödig fysisk kontakt bör undvikas 

Coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta. I småbarnspedagogiken och förskolan 

undviker man om möjligt och med beaktande av barnets ålder och utvecklingsnivå 

situationer där man är i direkt beröring med andra.  

 Man ska undvika att andra personer än barnen och personalen inom småbarnspedagogik och 

skolan vistas på skolans och småbarnspedagogikens gård. Barn och familjer som bekantar sig 

med verksamheten utgör ett undantag. Möjligheter för barn och familjer att bekanta sig med 

skolans eller småbarnspedagogikens verksamhet ska ordnas med beaktande av aspekterna 

som gäller avstånd och hygien. 

 Personalen kommer i mån av möjlighet att hålla sig till en och samma barngrupp. 

 Småbarnspedagogiken ordnas så att grupperna inte blandas ihop i så stor utsträckning som 

möjligt. 

 Verksamheten sker i mån av möjlighet i smågruppsindelningar. 

 Mängden fysisk kontakt i verksamheten minimeras genom att aktiviteten i så stor mån som 

möjligt ordnas utomhus och genom att man är ute under dagen. 

 När man ordnar skoltransporterna inom förskoleundervisningen ska man ta hänsyn till barn 

som hör till riskgrupper. Har man barn som hör till riskgrupp och har rätt till taxiskjuts ta 

kontakt med föreståndaren på enheten för vidare planering. 

 Då barnen äter är det viktigt att ta i beaktande hygienen. I praktiken innebär det att 

personalen serverar portionerna åt barnen. Barnen får inte själva ta för sig av maten eller 

hantera andras matkärl och bestick.  Måltiderna ordnas i mån av möjlighet med den egna 

klassen eller gruppen,inte som gemensamma måltider i matsalen. Matsalen kan dock 

användas i skift.  

  Verksamheten i skolan och inom småbarnspedagogiken är inte sådana allmänna 

sammankomster eller offentliga tillställningar som avses i lagen om sammankomster. 

Eventuella mötesbegränsningar tillämpas inte på verksamheten.  

 Stora gemensamma tillställningar såsom stora föräldramöten rekommenderas inte om inte 

tillräckliga avstånd och god hygien kan iakttas. Varje enhet har olika förutsättningar och 

storlek, så ordnandet av föräldramöten kan se olika ut på olika enheter. Information om 

ordnandet kommer till vårdnadshavaren från varje enskild enhet. 

 

4.  God hand- och hosthygien minskar smittorisken 

Coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta. Korrekt handhygien och hosthygien 

minskar smittspridningen. Både barn och vuxna tvättar sina händer alltid när de kommer till 

förskolan eller småbarnspedagogiken samt innan de går hem. Därtill tvättas händerna före 

måltider, alltid när man kommer in utifrån samt efter att man har nyst eller hostat och när 

händerna är synligt smutsiga. Händerna torkas med pappershanddukar för engångsbruk. Om 



det inte är möjligt att tvätta sina händer, ska man använda handsköljmedel. Handsköljmedel 

ska finnas till hands. Barn använder handsköljmedel under tillsyn av en vuxen.  

När man nyser eller hostar ska man ha en näsduk för engångsbruk för munnen och kasta bort 

näsduken genast efter användningen. Om man inte har en näsduk ska man täcka munnen 

med armvecket. Efter det ska man tvätta sina händer. Personalen instruerar barnen om 

rutinerna, men sporra gärna barnen till detta beteende även hemma. 

 

5. Städning och egna saker 

Coronaviruset smittar i huvudsak via droppsmitta, dvs. när en smittad person hostar eller 

nyser. Det är möjligt att viruset också smittar via beröring. Coronavirus överlever inte längre 

tider i luften eller på ytor när temperaturen varierar.  Extra fokus läggs i städningen på 

kontaktytor såsom dörrhandtag, armstöd, pulpeter, bord, lampknappar och kranar, 

användning av gemensamma arbetsredskap, såsom tangentbord, pekplattor eller 

pysselmaterial (saxar osv.). De undviks i mån av möjlighet eller så rengörs dessa regelbundet, 

helst alltid efter att de använts. Även leksaker som är i frekvent användning rengörs 

regelbundet av daghemmets personal. 

Barnet får ta med en viktig leksak till småbarnspedagogiken och föra hem den när dagen är 

slut, tvätta gärna saken ofta hemma. 

 

6. Om coronavirussmitta konstateras i förskolan eller inom småbarnspedagogiken 

För utredningen av smittkedjor svarar enligt lagen om smittsamma sjukdomar den läkare 

som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittskyddet. Om coronavirussmitta 

konstateras hos någon i förskolan eller småbarnspedagogiken ska det utredas om det har 

förekommit exponering och de exponerade ska spåras och med stöd av lagen om 

smittsamma sjukdomar sättas i karantän i regel i 14 dygn. 

Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna borta från förskolan eller 

småbarnspedagogiken i minst 14 dygn från symtomens början, men vid behov längre så att 

han eller hon har varit symtomfri i minst två dygn innan han eller hon återvänder till skolan 

eller småbarnspedagogiken. 

 

7. Anvisningar till resenärer och arbetstagare som anländer till Finland 

 

Om du anländer till Finland från ett land som har begränsningar för inresa, ska du hålla dig i  

karantän i 14 dygn.  Rekommendationen om karantän gäller även om du har testat dig för 

corona och fått negativt resultat. Detta beror på att testresultatet anger situationen vid 

tidpunkten för testet. Ett negativt testresultat utesluter inte att du blir smittad efter 

provtagningen eller att infektionen håller på att gro. Alla som bor i eller besöker Finland bär 

ett gemensamt ansvar över att COVID-19 –epidemin inte tar okontrollerad fart. 

 

Anvisningar för karantän 



Karantän innebär att en person undviker närkontakt med andra vid mån av möjlighet, och 

håller sig hemma. För att minska på andra människors smittorisk, ska du att inte gå till 

arbetsplatsen, utan stannar hemma under karantäntiden.  

Av nödvändiga skäl är det möjligt att röra sig utanför hemmet. Nödvändiga skäl är t.ex. 

läkarbesök, med iakttagande av tillräckligt avstånd till andra människor. Deltagande i hobby- 

eller fritidsverksamhet uppfyller inte nödvändighetskravet. 

Barn som är i  karantän ska inte delta i småbarnsfostran. 

Också barn i förskolan ska stanna hemma under karantänen. Kom överens med utbildningens 

arrangör om hur utbildningen kan arrangeras. 


