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Brev till elever och vårdnadshavare för barn på förskola och skola  

Viktigt att vara observant på symtom för luftvägsinfektion 

 
Den 1 november uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer 
om testning för covid-19 samt hur länge en person ska vara hemma vid symtom 
på luftvägssymtom. Efter höstlovet kan det vara särskilt viktigt att ha koll på 
vad som gäller. 

Med begreppet vaccinerad nedan menas att en person fått minst två doser vaccin. 

Höstlovet är en tid då många länsbor väljer att resa, även utomlands, och därmed träffa 
personer utanför den vanliga hemmiljön och skolmiljön. När man kommer tillbaka efter 
lovet, men även generellt framöver, är det viktigt att vara observant på symtom och 
stanna hemma vid tecken på sjukdom, oavsett vaccinationsstatus. Det är viktigt, inte 
bara för att minska risken för covid-19, utan också för att minska risken för att andra 
luftvägsinfektioner sprids.  

Testning och hur länge man behöver stanna hemma vid symtom 
Alla, barn som vuxna, rekommenderas alltså att stanna hemma vid symtom på 
luftvägsinfektion. Ovaccinerade personer, från förskoleklass och äldre, rekommenderas 
precis som tidigare att testa sig för covid-19 och stanna hemma i väntan på provsvar.  

Personer som är vaccinerade, som nyligen har haft bekräftad covid-19 eller som går på 
förskola kan återgå till skola eller förskola när de varit feberfria ett dygn och känner sig 
friska, utan testning, även om vissa symtom kvarstår. I de allra flesta fall innebär det att 
man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka. 

Särskilda regler för testning efter utlandsresa 
 Personer som inte är vaccinerade och som kommer till Sverige efter resa utanför 

Norden rekommenderas fortsatt testning, även om de inte har några symtom. De 
som haft bekräftad covid-19 senaste halvåret samt barn under sex år undantas. 

 Vaccinerade personer som får symtom på covid-19 efter resa utanför Norden 
rekommenderas testning. De som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret 
samt barn under 6 år undantas från testning, men ska stanna hemma. 

Smittspårning 
Testning i samband med smittspårning, sker som tidigare utifrån särskilda 
rekommendationer. Det innebär till exempel att det kan bli aktuellt att testa sig, oavsett 
vaccinationsstatus, om man varit nära någon som har bekräftad covid-19. Om det blir 
aktuellt kommer du att kontaktas för mer information. 

Mer information 
Mer information om de nya rekommendationerna, om vem som rekommenderas testning 
och inte hittar du på 1177.se 
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