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Restriktionerna ändras 9 februari – det här 
gäller i förskolan 
 

Hej! 

Den 9 februari släpper regeringen på restriktionerna med anledning av covid-19. Det som 

fortfarande gäller är att du ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra, om du 

är sjuk med symtom som kan vara covid-19.  

Vid sjukdom och symtom 
För att ett barn ska få komma tillbaka till förskolan efter sjukdom gäller fortfarande att: 

• barnets allmäntillstånd ska vara gott nog att orka en dag i förskolan,  

• barnet ska vara feberfritt minst ett dygn innan det kan gå tillbaka till förskolan.  

Förskoleförvaltningen fortsätter sitt samarbete med Smittskydd Västra Götalandsregionen 

och deras HYFS, hygiensjuksköterska i förskolan. Här kan du hitta deras information till 

vårdnadshavare: När barnet blir sjukt - Föräldrainformation (vgregion.se) 

Om ditt barn blir sjukt på förskolan  
Vårdnadshavare ska kunna kontaktas varje dag som barnet är på förskolan. Om ditt barn 

visar symtom på sjukdom kontaktar personalen dig så att du kan hämta ditt barn. I de fall 

vårdnadshavare och personal inte är överens bestämmer förskolans rektor om barnet får 

vara på förskolan eller inte.  

Ingen karantän för friska  
Från och med den 9 februari behöver du inte längre stanna hemma när någon i hushållet 

är sjuk, om du själv är symtomfri. Ditt barn kan alltså gå till förskolan även om någon i 

familjen är sjuk, men var uppmärksam på symtom hos ditt barn. 

Du behöver inte provta dig för covid-19 
Från och med den 9 februari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att det bara är 

patienter, omsorgstagare och personal inom vård- och äldreomsorg som ska testa sig vid 

symtom som kan vara covid-19. 

Rekommendationer till ovaccinerade 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig mot 

covid-19 att vara särskilt försiktiga. Ovaccinerade personer bör undvika trängsel och stora 

folksamlingar inomhus. Risken att bli allvarligt sjuk är större för ovaccinerade som tillhör 

en medicinsk riskgrupp. Risken ökar också ju äldre du blir. 

 

 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/29b5a18a-0fc3-4ceb-a1f0-86920b70b99d/Rev%20N%c3%a4r%20barnet%20blir%20sjukt%20-%20F%c3%b6r%c3%a4ldrainformation%20%20161010.pdf?a=false&guest=true
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Förskolan fortsätter med rutiner 
Det är fortfarande många som är sjuka på en stor del av våra förskolor. Det är svårt att få 

tillräckligt med personal och det finns därför fortsatt risk att vissa förskolor behöva införa 

ändrade öppettider eller i värsta fall stängning. 

Förskolorna fortsätter därför med några av de arbetssätt/anpassningar som pandemin fört 

med sig och som har fungerat bra för att bidra till mindre spridning av virus och 

sjukdomar. Hur rutinerna ser ut kan skilja sig åt mellan olika förskolor. 

Vi uppskattar att du följer de rutiner som gäller på ditt barns förskola. Det är också viktigt 

att fortsätta vara noga med att tvätta händer och hålla barnen hemma vid sjukdom.   

Mer information 
Aktuell information om förskolan hittar du på: goteborg.se/aktuellt i förskolan 

Smittskydd Västra Götaland kan eventuellt komma med nya rekommendationer den  

9 februari. Om det innebär förändringar för förskolan kommer ett nytt brev. 

 

 

https://goteborg.se/wps/myportal/press-och-media/aktuelltarkivet/aktuellt/27b71ab6-e760-421a-8a62-1dfadebf0ced

