Bästa vårdnadshavare
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På grund av att Covid- 19 de senaste två veckorna varit på en hög nivå, vill vi påminna er om att ta i
hänsyn anvisningarna för att förhindra att smittspridningen ökar.
Hur gör man med barn som får symtom som tyder på coronaviruset? När vårdnadshavaren
konstaterar att barnet har symtom som tyder på coronaviruset får barnet inte gå till skolan eller
småbarnspedagogiken. Barnet ska testas om vårdnadshavaren eller sjukvårdspersonal bedömer att barnet
har ett eller flera symtom som kan tyda på coronavirusinfektion.

Nu när variant (=mutationsvirus) främst från Storbritannien har det blivit viktigare att testa alla med symtom
i alla åldrar, även små barn. Detta är väldigt viktigt, att inte bara avvakta och sen hämta barnen tillbaka till
dagis. Efter utlandsresor och vid exponering ges anvisningar gällande testning av
gränsbevakningsmyndigheterna och av Raseborgs smittspårningsteam. Det är viktigt att följa dem. Om en
familjemedlem väntar på testsvar eller är i karantän är det inte ett hinder att någon annan hämtar/för ett
barn till dagis.
•

Om barnet har allergisk snuva, som med medicinering hålls lugn, har enstaka nysningar eller om
näsan börjar rinna då barnet går ut men symtomen upphör inomhus, kan barnet gå till skolan eller
småbarnspedagogiken, förutsatt att barnets allmäntillstånd annars är normalt och inga

•
•

infektionssymtom förekommer.
Vi rekommenderar ansiktsmask för alla över 12 år i situationer där avståndet är under två meter
även utomhus och alltid inomhus.
Personalen använder ansiktsmask eller visir. Vi följer fortsättningsvis inom småbarnspedagogiken
anvisningarna från bl.a. THL och Utbildningstyrelsen. Vi undviker att blanda barngrupper, vi försöker
så långt det går att ha samma personal i gruppen, vi har effektivare hygienrutiner och de flesta
daghem håller ytterdörren i lås. Vi undviker även att andra än personalen och barnen personer
vistas i daghemmets utrymmen eller på gården.

Koronarådgivning och testning
Om du misstänker coronavirussmitta, ring då egen hälsovårdscentralen eller så bokar man tid själv via
https://koronabotti.hus.fi/ (https://www.raseborg.fi/corona/)
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