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Till FSO-familjens medlemmar 
 
Vi befinner oss i ett extraordinärt läge. Det vardagsliv som vi tidigare har tagit för givet, som 
självklart, gäller inte längre. Coronaviruset covid-19 berör oss alla. Viruset gör inte skillnad på rik 
eller fattig, bryr sig inte om etnicitet, religion eller samhällsstatus. Viruset bär inte på några som 
helst fördomar när det sprider sin smitta. Forskare talar om att 60 till 70 procent av befolkningen 
kommer att smittas. Vår gemensamma uppgift är att fördröja smittspridningen så att sjukvården 
har resurser att vårda våra gamla och våra mest utsatta. Det är de som drabbas hårdast av 
effekterna av covid-19. Folkhälsomyndigheten har bedömt att alla över 70 år utgör en riskgrupp 
liksom människor med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, 
lungsjukdom, eller diabetes. Vi har alla ett gemensamt ansvar att skydda våra äldre, det är vi 
skyldiga dem. Det är den generationen som har byggt vårt välstånd.   
 

I virusets spår har vi fått lära oss hur viktigt det är att vi hostar och nyser i armvecket och hur 
viktigt det är att tvätta händerna. Två betydelsefulla råd som om vi fortsätter med dessa när 
pandemin är över kommer att bidra till en bättre hälsa hos oss alla.  
 

Vi har också fått lära oss nya begrepp som exempelvis social distansering. Eftersom smittan 
sprids via droppar i utandningsluften är det centralt att vi inte kommer varandra nära. Tänk att du 
är ute en kall dag, din utandningsluft syns som ”rök” – det är den ”röken” som sprider smittan om 
du har covid-19.  
 

Tidigt fick vi höra att man troligen inte smittar om man inte har symtom såsom hosta, feber, 
halsont och/eller snuva. Nu dyker det upp allt fler kliniska studier som visar att man kan smitta 
innan symtomen bryter ut, när man är ”asymtomatisk”. På exempelvis Harvard Medical School, 
USA, har man funnit att smitta kan ske via ytkontakt. Universitet i Austin, Texas, fann att mer än 
tio procent av patienterna hade smittats av någon som bar på viruset, men som ännu inte hade 
utvecklat symtom. Även om dessa två studier inte är så omfattande att det går att medicinskt 
säkerställa slutsatsen, stämmer de väl överens med studier i bland annat Tyskland och Holland. 
Det är av denna anledning som social distansering är så viktig.  
 

Det är oerhört viktigt att vi, tillsammans, på alla sätt bidrar till att bromsa hastigheten i 
smittspridningen. Det gör vi för att öka möjligheten för att sjukvården ska klara av att ta hand om 
dem som kommer att behöva vård, i första hand människor i riskgrupper och äldre personer. 
 

Social distansering är svår i förskolan och våra resurser, precis som vårdens, är begränsade. Vår 
uppgift är att se till att alla sjuksyrror, läkare, poliser, brandmän, sopgubbar, kassapersonalen i 
livsmedelsbutiken, busschaffisar och andra med samhällsviktiga jobb kan fortsätta att jobba. 
Annars kollapsar hela samhället. Därför är det viktigt att vi har möjlighet att, tillfälligt, begränsa 
vissa barns tillgång till förskola för att personalresurserna ska användas klokt och uthålligt.  
 

Det är därför FSO i sina rekommendationer går något längre än Folkhälsomyndigheten när vi 
säger att barn som har sjuka syskon eller föräldrar hemma ska hållas hemma.  
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