I skollagen 5 Kap 3-4§§ står följande:
Arbetsmiljö
3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
4 § I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om kraven på en god
arbetsmiljö.

I smittskyddslagen (2004:168) finns följande definition att
läsa:
Definitioner
3 § Med smittsamma sjukdomar avses i denna lag alla sjukdomar som kan
överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot
människors hälsa.
Med allmänfarliga sjukdomar avses smittsamma sjukdomar som kan vara
livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra
allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning
genom åtgärder som riktas till den smittade.
Med samhällsfarliga sjukdomar avses allmänfarliga sjukdomar som kan få en
spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära
smittskyddsåtgärder.

Den 10 mars 2020 gick Folkhälsomyndigheten ut med
att det då fanns flera tecken på att det sker en
samhällsspridning av coronaviruset. Det gällde då i
första hand Region Stockholm och Västra
Götalandsregionen, men risknivån höjdes till "mycket
hög risk för samhällsspridning i Sverige".
Den 11 mars 2020 klassades spridningen av covid-19
som en pandemi av WHO.

På krisinformation.se står följande angående att undvika
smitta:
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.

•

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.

Det är huvudmannen, i Kardborrens fall Anna och Anton, som har
arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.
På Kardborrens förskola går barn i åldrarna 1-6. Det är svårt, för att
inte säga omöjligt, att hindra barnen från att röra sina och övriga
barns ansikten, stoppa händer, fingrar, leksaker mm i sin egen eller
andras munnar.
Baserat på det, och med ovanstående information som grund, har
vi gjort följande ställningstagande utifrån vår verksamhet:

* Om någon i familjen, vårdnadshavare, syskon
eller barn placerade på Kardborren, uppvisar
symptom på förkylning (som i stort är samma som
symptom på coronavirus) så lämnar man inte
barnet på förskolan.
Det här är ett ställningstagande som för våran del
känns självklar. Vi har både barn och pedagoger
på förskolan som är i riskzon, och riskerar att bli
väldigt sjuka om de smittas av viruset.

Utifrån rådande läge har vi även beslutat att ställa
in morgondagens simskola.
Vi hoppas och tror att ni har förståelse för och
respekterar vårt ställningstagande. Det här är en
situation vi aldrig ställts inför förut, men det som är
tydligt är att smittspridningen är intensiv i
kommunen, landet och världen.
Vi tar ständigt del av hur företag, myndigheter och
andra instanser stänger ner och begränsar sina
verksamheter, för att på så vis ”dra sitt strå till
stacken” för att motverka smittspridning.
Det finns fortfarande många frågor som inte har
självklara svar, men vår primära ståndpunkt är att
agera utifrån begränsandet av smittspridning.
Har ni övriga frågor gällande detta når ni oss på:
forskolechef@kardborren.net
anton@kardborren.net

Väl mött
Anna & Anton – huvudmän Kardborren förskola

