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Rutiner för covid-19 

Från och med den 22 november rekommenderar 
Folkhälsomyndigheten att regionerna erbjuder testning för covid-19 
av alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19. 
Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är 
vaccinerade. 

I förskola/skola är vi fortsatt noga med handhygien. Barn och elever tvättar händer vid 
ankomst och föräldrar tvättar eller spritar händer. Upprepa gärna rutinen vid hemgång. 

Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även 
luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som 
har störst risk för allvarlig sjukdom. 

Följande rekommendationer gäller för barn som inte börjat skolan samt alla 
fullvaccinerade och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret: 

• De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en 
luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, 
feber, hosta och sjukdomskänsla. 

• Barn från förskoleklass och uppåt testar sig vi symtom.  

De som stannat hemma kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och 
fritidsaktiviteter när de 

• varit feberfria ett dygn och 

• känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom. 

I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en 
vecka. 

Individer och vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en 
egen bedömning av när de själva eller barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för 
att återgå till förskola, skola, fritidsaktiviteter och arbete. 

Följande rekommendationer gäller alla från förskoleklass (från cirka 6 år) och 
äldre som inte är fullvaccinerade: 

• De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en 
luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, 
feber, hosta och sjukdomskänsla. 

• De bör testa sig för covid-19 så snart som möjligt. 



De som är ovaccinerade och testat negativt för covid-19 (inte bär på 
sjukdomen) kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och 
fritidsaktiviteter om de 

• varit feberfria ett dygn och 

• känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom. 

I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en 
vecka. 

Individer och vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en 
egen bedömning av när de själva eller barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för 
att återgå till förskola, skola, aktiviteter och arbete. 

 

De som testat positivt ska stanna hemma och följa förhållningsreglerna för 
den som är smittad av covid-19 (länk). Detta ändras inte den 1 november. 

Covid-19, patientinformation och förhållningsregler (Smittskyddsläkarföreningen.se)  
De kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om de 

• stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började 

• varit feberfria de två senaste dygnen 

• känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom 

 

Regler om återgång till skolan - Västra Götalandsregionen 

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2021/06/covid-19-patient-210617.pdf
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/4a148e5d-27bf-4214-814a-536212393607/Regler%20om%20%c3%a5terg%c3%a5ng%20FS-skola%20version%20211101.pdf?a=false&guest=true
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=cevqs&lang=sv_se&url=https%3A%2F%2Fslf.se%2Fsmittskyddslakarforeningen%2Fapp%2Fuploads%2F2021%2F06%2Fcovid-19-patient-210617.pdf

