
Plan – Coronaviruset (Covid-19)
För att minimera risken för smittspridning, ska alla arbetsgivare göra en bedömning av risk
för  ohälsa  och  olycksfall  i  enlighet  med  Arbetsmiljöverkets  föreskrifter  om  systematiskt
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
Arbetsgivaren  behöver  planera  för  hur  verksamheten  ska  hantera  ett  utbrott  av  smittsam
sjukdom på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att
personalen  som utför  arbetsuppgifterna  arbetar  under  så  säkra  förhållanden  som möjligt.
Riskbedömningen  ska  ske  i  samverkan  med  skyddsombud  och  ligger  som  grund  ifall
nödvändiga skyddsåtgärder behöver vidtas för att ingen ska bli smittad i arbetet. 
God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida
smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare
mot smitta ska finnas (AFS 2018:4).

Covid 19 – SARS-CoV-2 (Coronavirus)
Allmänfarlig sjukdom

Allmän info Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta finns 
hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och 
människor. Det finns idag sju coronavirus som kan smitta och ge upphov till 
sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanliga och orsakar förkylning. 
Varianterna sars- och mers-coronavirus orsakar betydligt allvarligare 
luftvägssjukdom. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som 
kan smitta människor. Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas 
covid-19.

Spridning Covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från 
luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar 
och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så 
kallad direkt kontaktsmitta.

Symptom Vanliga symptom är:
- Hosta
- Feber
- Andningsbesvär
- Halsont
- Snuva
- Nästäppa
- Huvudvärk
- Muskel- & ledvärk
- Illamående
En person som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symtom. 
Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, 
under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré har 
omnämnts.

De flesta får lindriga besvär som kan komma gradvis, och som går över av sig 
själva med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis 



svårigheter att andas och lunginflammation.

Om 
symptom 
föreligger

För att bidra till att minska risken för smittspridning ska barn och personal vara 
uppmärksamma på vanliga symptom. Vid uppvisande av sådana symtom ska 
barnet eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom. 
Barnet eller personalen ska stanna hemma så länge man har symtom och två 
dagar efter tillfrisknande. Finns det kvarvarande torrhosta eller lätt rinnsnuva 
efter 7 dagar och barnet eller personalen varit frisk för övrigt i minst två dygn 
får det återgå till förskolan.

Förebyggande
åtgärder

Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är:
- Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids 
genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen 
fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med 
tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid 
händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt 
arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering 
och efter ett toalettbesök. Sprita händerna ofta (gäller 
personal, ej barn).
- Undvik kontakt med sjuka människor.
- Är du själv sjuk - stanna hemma. Hosta och nys i armvecket
eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids 
små, små droppar som innehåller smittämnen.
- Håll avstånd.

Förskolans specifika åtgärder mot smitta är:
- Barnen vistas utomhus så mycket som möjligt.
- Föräldrar lämnar och hämtar utomhus så mycket som 
möjligt.
- Barngruppen delas in i smågrupper.
- Barngruppen går in i omgångar efter utevistelse.
- Pedagogerna tilldelar barnen mat vid samtliga måltider.
- Lekmaterial och textilier tvättas och spritas regelbundet.
- Lokalvårdaren följer givna riktlinjer vid olika utbrott och 
spritar av ytor dagligen, särskilt med fokus på tagytor.
- Huvudman håller sig uppdaterad kring aktuell information 
om viruset och vidtar ev. åtgärder.

Ansvarig:
Samtlig 
personal

Åtgärder
vid 
konstate
rat fall 
av Covid-
19

Föräldrar informeras om att någon blivit konstaterad sjuk i Covid-
19. Skyltar sätts upp inne i våra tamburer. Vi ringer till familjer med
särskilt känsliga barn. 
Vården kontaktas för smittspårning. Ev. kan förskolan behöva 
stängas några dagar, om barn eller personal insjuknat under tiden 
de varit närvarande på förskolan, för storstädning av lokalerna. 
Som sista steg följs kommunens pandemiplan.

Ansvarig:
Rektor



Mer information
om viruset

- Folkhälsomyndighetens utbrottsinformation
- Information från EU:s smittskyddsmyndighet European Centre for 
Disease Prevention and Control (engelska)
- Folkhälsomyndigheten om pandemiberedskap
- Världshälsoorganisationen WHO:s utbrottsinformation (engelska)
- 1177 vårdguiden om coronaviruset
- Vg regionens webbplats
- DinSäkerhet.se - generell information om din egen krisberedskap
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