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Brev till vårdnadshavare 

Hej på er, 

  

Nu är det ju återigen pollentider och förra året skrev vi om allergi kontra Covid-

19. Det kan ju vara snarlika symtom vid allergi som vid snuva, men i allergifallet 

är man ju inte sjuk. Barn, elever och personal med lindriga symtom ska ju enligt 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer stanna hemma och påbörja 

medicinering mot allergi vid misstanke om det. Om medicineringen hjälper mot 

symtomen är det sannolikt allergi som det handlar om och då går det bra att gå 

tillbaka till förskola, skola och jobb. Här kan ni läsa om Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer kopplade till allergi. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/ 

  

Det är ju inte bara pollen som kommer nu utan nu kommer ju även värmen och 

det underlättar för oss att i större utsträckning bedriva verksamhet utomhus. 

Exempelvis planeras det för att bedriva fritidshemsverksamhet i huvudsak 

utomhus. 

  

Som ni säkert har uppmärksammat i massmedia så har andelen som testats positivt 

för Covid-19 ökat i Uppsala län under de senaste veckorna, vilket även gäller för 

Uppsala kommun. Vi ser dock inte samma trend i Knivsta utan under vecka 12 så 

minskade andelen som testats positivt och under vecka 13 gick det upp något. I 

åldrarna 6-12 år var det endast ett fåtal som testades positivt under vecka 13. Här 

kan ni själva fördjupa er i statistiken som uppdateras regelbundet. https://crush-

covid.shinyapps.io/crush_covid/ 

Det är bland annat den här statistiken, samråd med Smittskyddsenheten i Uppsala 

samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer som ligger till grund för de 

beslut och åtgärder som vi vidtar i vårt arbete för att minska smittspridning 

samtidigt som vi ska hålla våra verksamheter i gång. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/
https://crush-covid.shinyapps.io/crush_covid/
https://crush-covid.shinyapps.io/crush_covid/


 
 

 

2 (2) 

 

  

För er kännedom så började Tapio Liimatainen som utbildningschef i Knivsta 

kommun den 1 april. 

  

Nu fortsätter vi tillsammans att hålla i och hålla ut och vi önskar er en skön helg. 

  

Tapio Liimatainen, utbildningschef 

Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 

Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola” 

 


