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CORONA
Därför ska barnen
gå i skolan under
Corona-krisen
I många länder är barnen hemma
under Corona-krisen. I Sverige ska de
gå till skolan.
Många länder väljer att stänga samhället.
Människor sätts i karantän och får bara gå ut
för att handla eller träna. Det är hårda regler
och om man inte följer dem får man böter
eller straffas på andra sätt.
I Sverige är samhället öppet. Istället för att
stänga ger vi mycket information så att
människor förstår vad som är rätt och fel. Alla
ska få veta hur man skyddar sig och inte
smittar andra.

APRIL 2020

på att alla barn ska gå i grund-skolan.
Föräldrar kan inte bestämma något annat.
Bara några barn har smittats och de har bara
blivit lite sjuka. Därför kan de vara i skolan.
Att barn går i skolan är viktigt av många skäl.
Det finns barn som inte har det bra i hemmet.
Då är skolan en bra plats där de får mat,
vänner och trygga vuxna.
Det är också viktigt att föräldrar kan fortsätta
gå till jobbet. Särskilt viktigt är det för
föräldrar som arbetar på sjukhus, hos polisen,
på el-företag och så vidare.
Regeringen planerar inte att stänga grundskolan. Om de ändrar sig kommer de att
informera medier och kommuner. Skolorna
kommer att informera föräldrar och barn.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten
förbjuder bara saker om det är absolut
nödvändigt. En sådan regel är att det är
förbjudet att besöka äldreboenden. Om äldre
smittas är risken stor att de blir allvarligt sjuka
eller dör.
Barn ska gå i skolan
Gymnasie-skolor och universitet är stängda.
Det bestämde regeringen i början av Coronakrisen. Eleverna ska vara hemma och studera
istället. Med grund-skolan är öppen. Det är lag
Det här informationsbladet kommer från
Krissamverkan Kalmar län. Vi vill ge dig
korrekt information från länet. Det kommer fler
informationsblad under våren.
facebook.com/krissamverkan.kalmar
facebook.com/vastervikskommun

