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Uppdatering gällande skola och covid-19, för att fortsatt minska smittorisken 

 
Hej! 

Olofström kommun verkar hittills ha klarat sig lindrigt undan gällande spridningen av Corona. Detta är 
naturligtvis bra så långt, men samtidigt är det oerhört viktigt att vi nu fortsätter hålla i, hålla ut och hålla 
avstånd. 

När vi nu hör om ökad smittspridning i regionen är det oerhört viktigt att vi fortsätter följa de riktlinjer som 
Folkhälsomyndigheten anger. Detta kan vara svårt för oss vuxna och ännu svårare för ungdomarna. Därför vill 
vi nu återigen påtala vikten av en gemensam hållning där vi behöver ha er hjälp när ni pratar med era 
barn/ungdom om vikten av att tvätta händer och hålla avstånd. 

Inom de olika verksamheterna som möter eleverna försöker vi på ett klokt sätt, utifrån deras ålder och 
mognad, göra just detta, men vi behöver som sagt er hjälp. 

Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information som kan vara bra att veta, exempelvis:  

”De flesta barn och ungdomar som blir smittade blir bara lite sjuka. De kan bli förkylda och få hosta och feber, 
och blir friska igen efter några dagar. 

Detsamma gäller de flesta vuxna. Det viktigaste är att skydda personer som är äldre än 70 år och människor 
som redan har andra sjukdomar. De kan bli väldigt sjuka av viruset. Alla kan hjälpa till genom att göra några 
enkla saker. 

● Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite sjuk 
● Tvätta händerna ofta 
● Hosta och nys i armvecket 
● Håll avstånd till andra människor 
● Träffas utomhus 
● Fortsätta göra saker du mår bra av så mycket du kan” 

Källa och mer information: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/  

Just på grund av att de flesta barn och ungdomar bara blir lite sjuka är det oerhört viktigt att vara observanta 
på symtom och ta smittorisken på största allvar. Att alla tar fortsatt egenansvar är oerhört viktigt. 

 
Vid misstanke om smitta  
Läs: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-oc
h-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/  
 
Region Blekinge erbjuder provtagning för personer som har symtom på Covid-19. 
Källa och mer information: 
https://www.1177.se/Blekinge/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-oc
h-luftror/om-covid-19--coronavirus/egenprovtagning-covid-19-i-blekinge/ 
 
Ytterligare information om kommunens arbete gällande coronavirus, covid-19 finns att läsa på 
www.olofstrom.se  
 
Önskar alla en fortsatt bra och frisk höst! 
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