
 

Extrainformation om covid-19 

Vår ordinarie information om covid-19 och vad som gäller kring det i vår verksamhet är oförändrad 

och du hittar den som vanligt HÄR.  

Tyvärr är smittspridningen av covid-19 nu högre än någon gång tidigare under pandemin på flera 

platser där Dibber bedriver verksamhet. Flera regioner har infört lokala rekommendationer för att 

ytterligare minska smittspridningen. Vi har samtidigt högre sjukfrånvaro än normalt bland våra 

medarbetare i Dibber och det är svårare att hitta vikarier.  

Vår målsättning under dessa förhållanden är värna barnen och eleverna i våra verksamheter 

samtidigt som vi upprätthåller en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi vill så långt som möjligt 

hålla alla enheter öppna och så långt som möjligt undvika distansundervisning för de yngre eleverna. 

För årskurs 7-9 varvar de flesta skolorna distansundervisning med att ha elever på plats. Varje rektor 

ansvarar för att säkerställa att riktlinjer för minskad smittspridning kan följas samtidigt som vi vill ge 

alla elever en god undervisning.   

För att lyckas med vår målsättning behöver vi alla hjälpa till och fortsätta följa de råd och riktlinjer 

som gäller och som syftar till att minska smittspridningen. Ett bra sätt är att tillsammans hemma titta 

på Folkhälsomyndighetens FILM (klicka på länken), den är bara 2 minuter lång.  

Tack för att ni håller i och håller ut!  

Angående utlandsresor 

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det även fortsatt viktigt att vi undviker 

onödiga resor och är särskilt uppmärksamma på råden som finns för att undvika att nya variationer 

av covid-19 sprids efter resor utomlands. Du hittar mer information kring resor utomlands och vad 

som gäller kring karantän efter sådan resa HÄR. 

Allergi eller Covid-19 

Den härliga våren innebär också pollentider. Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda 

förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtom beror på allergi eller om 

man smittats av sjukdomen. Se till att barnet stannar hemma även vid milda symtom som snuva, lätt 

hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för allergi. Först om symtomen inte förvärras, 

medicineringen hjälper och du bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi behöver 

barnet inte vara hemma. Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till allergi eller om barnet får 

feber ska barnet stanna hemma. 

Tack för dina insatser för att minska smittspridningen och för att värna alla som vistas i våra 

verksamheter! 

 

 

https://dibber.se/nyhet/coronaviruset-covid-19/
https://youtu.be/mLhdKmwgA6I
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/

