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Nacka kommun 

 

Information till vårdnadshavare med anledning av 

pandemin 
Nackas kommunala skolor och förskolor följer Folkhälsomyndighetens och Region 
Stockholms råd och rekommendationer. Enligt smittskyddslagen har var och en skyldighet 
att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. 
Nu ökar smittspridningen och behovet av sjukhusvård i länet. För att motverka den 
negativa utvecklingen kom Region Stockholm med nya rekommendationer den 23 
februari. Här är några av rekommendationerna som vi särskilt vill informera om.  

Högstadie- och gymnasieelever undervisas helt på distans 

under vecka 10 
Region Stockholm rekommenderar länets skolor att helt gå över till fjärr- och 
distansundervisning för högstadie- och gymnasieelever veckan efter sportlovet. 
Undantagna är de elever som behöver vara i skolan på grund av särskilda skäl och elever i 
särskolan. Under veckorna 11-13 återgår skolorna till att som tidigare kombinera fjärr-, 
distans- och närundervisningen för högstadiet och gymnasiet. Kolla med ditt barns skola 
vad som gäller! 

Rekommendationer inför sportlovet 
Alla som ska resa uppmanas att noga tänka igenom resan. De som reser utomlands bör 
stanna hemma i 7 dagar efter hemkomst och provta sig på ankomstdagen och på dag 5. 
Säkerställ därför innan eventuell utlandsresa att ditt barn inte hamnar efter i sina studier. 

Munskydd i kollektivtrafiken och i inomhusmiljöer 
Från och med nu rekommenderas engångsmunskydd i kollektivtrafiken under hela dygnet 
(gäller personer födda 2004 och tidigare). Engångsmunskydd rekommenderas även i 
inomhusmiljöer där nära kontakt inte med säkerhet går att undvika, som till exempel 
affärer och gallerior. Denna rekommendation gäller dock inte i förskolan eller i grund- och 
gymnasieskolan.  
 
Läs Region Stockholms rekommendationer från den 23 februari (gäller t.o.m. 23 mars) 
Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för inresor till Sverige 
 

https://www.sll.se/globalassets/bilagor-till-nyheter/2021/regionala-rekommendationer-stockholm-2021-02-23.pdf
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/

