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Kommunerna, Ålands kommunförbund, kommunernas barnomsorg 

 

9.3.2021 Korrigerad information om förbyggande arbete i barnomsorgen på 

Åland gällande Covid-19  

På grund av en ökad smittspridning av sjukdomen Covid - 19 fattade landskapsregeringen 

25.2.2021 beslut om att införa kraftfullare åtgärder för att stävja smittspridningen på Åland. 

Det primära syftet är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktion. Åtgärderna görs för 

att både stävja smittspridningen och minska den takt i vilken spridningen sker och säkerställa en 

god hygien är av största vikt för att förebygga coronavirusinfektioner. 

Landskapsregeringen har tidigare gett ut anvisningar för det förebyggande arbetet inom 

barnomsorgen, men varje enhet behöver nu se över sina arbetsrutiner och att rekommendationerna 

fortsättningsvis följs. Syftet med dessa anvisningar är att stödja enheterna inom barnomsorgen i 

förverkligandet av en trygg dagvård och arbetsmiljö för både barn och personal under Covid-19 

epidemin. 

Det kan allmänt konstateras att ju yngre barnen är, desto lägre risk är det att drabbas allvarligt av 

covid-19 och smittar andra. Risken är emellertid inte noll för att barn även i barnomsorgen kan 

smitta varandra eller smitta lärare och personal. Risken kan minskas genom att följa anvisningarna.  

 

 

Rätt till trygg miljö i barnomsorgen 

Det är viktigt att ta hänsyn till barnets bästa och barnets rättigheter, men även principerna för att 

bekämpa smittsamma sjukdomar. Ett barn i barndagvård har rätt till en trygg daghemsmiljö samt 

ska på samma sätt som tidigare ges möjlighet att samverka och få den närhet och trygghet av en 

vuxen som hen behöver. 

Varje daghem behöver därför uppdatera sin egen riskbedömning och förbättra de åtgärder och 

rutiner man har för att tillgodose rekommendationer om att hålla avstånd och hygien på sin enhet 

utifrån de omständigheter och förutsättningar som gäller i daghemmet. Rekommendationerna gäller 

även vårdnadshavare och andra personer som tillfälligt besöker daghemmet.  

 

För närmare information hänvisas till arbetshälsoinstitutets anvisning: 

https://www.ttl.fi/sv/anvisning-for-att-forhindra-covid-19-infektioner-vid-smabarnspedagogik-

forskoleundervisning-och-grundlaggande-utbildning/ 

 

http://www.regeringen.ax/
https://www.ttl.fi/sv/anvisning-for-att-forhindra-covid-19-infektioner-vid-smabarnspedagogik-forskoleundervisning-och-grundlaggande-utbildning/
https://www.ttl.fi/sv/anvisning-for-att-forhindra-covid-19-infektioner-vid-smabarnspedagogik-forskoleundervisning-och-grundlaggande-utbildning/
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Följande gäller för verksamheten inom barnomsorgen 

• Särskild vikt bör fästas vid handhygien. Detta gäller både personalen och andra som besöker 

lokalerna. Handtvättställen ska vara försedda med lämplig utrustning (tvål och 

engångshanddukar av papper). Även handdesinfektionsmedel kan användas. 

Folkhälsomyndighetens anvisningar om att tvätta händerna och hosta rätt finns här.  

 

• Det är också skäl att beakta en god toaletthygien. Toalettlocket ska vara nedfällt när man 

spolar. Detta minskar risken för droppsmitta i det fall att viruset utsöndras i avföring.  

 

• Personalen ska hålla säkerhetsavstånd, även under pauser.  

 

• Städningen av lokaler bör effektiviseras. Arbetshälsoinstitutets anvisning om städning finns 

här. 

 

• Det är av särskild vikt att barn med sjukdomssymtom inte förs till barnomsorgen.  Även 

anställda inom barnomsorgen ska stanna hemma vid lindriga symtom.  

 

• Följ direktiven på ÅHS webbplats,  https://www.ahs.ax och Ålands landskapsregerings 

hemsida (https://www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19) 

 

 

Åtgärder som den förhöjda smittspridningen innebär för kommunernas barnomsorg 

• Daghemmen fortsätter att hålla öppet och förundervisningen ska fortsättningsvis ordnas.  

• Verksamheten ordnas i mån av möjlighet så att grupperna inte blandas ihop eller 

sammanslås. Personalen bör om möjligt inte byta mellan olika barngrupper. 

• Fritidshemsverksamhet erbjuds för de elever som är i närundervisning i skolan och redan är 

inskrivna i verksamheten.  

 

 

https://www.oph.fi/sv/ordnande-av-smabarnspedagogik-fran-och-med-112021 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/g/god-handhygien-affisch-2-svenska/
https://www.ttl.fi/sv/stadanvisningar-for-att-forebygga-smitta-av-covid-19%e2%80%af/
https://www.ahs.ax/
https://www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19
https://www.oph.fi/sv/ordnande-av-smabarnspedagogik-fran-och-med-112021

