
Bästa vårdnadshavare    10.1.2022 

 

Vårterminen inleds och vi gör vårt bästa att erbjuda en så trygg vardag som möjligt till era barn.  

Eftersom smittspridningen är stor i Raseborg är det ytterst viktigt att följa direktiven från THL, 

utbildningsstyrelsen och stadens beredskapsgrupp så att smittspridningen är så liten som möjlig.   

 Det är viktigt att komma ihåg att: 

- barn får inte komma sjuka till daghemmet (andnings- och luftvägsinfektioner, hosta, 

halsont, andnöd, muskelvärk, magsymtom, huvudvärk) 

- om barnet insjuknar under dagen förs barnet till ett skilt utrymme i väntan på 

vårdnadshavarna. Barnet lämnas inte ensam 

- barn i riskgrupp = kontaktar sin vårdande läkare som bedömer om barnet kan delta i 

daghemsverksamheten. 

- Om barn varit på resa, måste ett test tas inom 72–120 timmar och vänta på negativt test 

innan barnet kan återvända till daghemmet. Det går bra att använda hemmatest.  

Hygien och säkerhetsavstånd 

Händerna tvättas flera gånger om dagen, t.ex. när man kommer till daghemmet, i samband med 

toalettbesök, före maten och då man kommer in efter utevistelse. Dessutom ska händerna tvättas 

när man nyst, hostat eller om händerna är smutsiga. Om man nyser eller hostar används 

engångsnäsdukar och de slängs efter användning. Om man inte har näsduk hostar/nyser man i 

armvecket. Efter det tvättas händerna.   

Daghemmen kan ha lite olika praxis utgående från de resurser som finns tillhanda. Det kan t.ex. 

handla om tillvägagångssätt att överlåta barnet på morgonen till personalen. Vi undviker att andra 

personer än personalen och barnen vistas i daghemmets utrymmen inomhus eller utomhus. Vi 

undviker så långt det är möjligt att barngrupper blandas och strävar efter att personalen hålls med 

sin egen grupp. Ansiktsskydd rekommenderas om vårdnadshavare vistas inomhus. Personalen 

använder munskydd eller visir inomhus om inte finns hälsomässiga skäl som hindrar detta.  

Vaccinationer 

Raseborgs stad inleder vaccinationer för barn i åldern 5–11 år, på daghemmens anslagstavla finns 

mera information om arrangemangen. 

Om ni har frågor t.ex. kring daghemmets verksamhet, får ni gärna kontakta daghemmets 

föreståndare. 

Vi önskar alla en trygg start på vårterminen! 

Nina Aartokallio, chef för småbarnspedagogik 

Tina Nordman, bildningsdirektör 


