
 

 1 (2) 

 

Version: 2022-01-12 

 

Till vårdnadshavare med barn på förskola 

Information om fall av covid-19 på förskolan 

Du får den här informationen för att en person i ditt barns närhet på 

förskolan har covid-19 och ditt barn kan ha blivit utsatt för smitta. Barn som 

utsatts för smitta får fortsätta vara på förskolan så länge de är friska och utan 

symtom.  

(Obs! Om någon person har covid-19 i hemmet ska barnet stanna hemma och inte 

gå till förskolan.) 

Hjälp ditt barn att 

• känna efter och stanna hemma vid minsta symtom. Tänk på att det kan ta 
2–14 dagar från att man smittas tills man får symtom och att man kan vara 
smittsam redan cirka 1–2 dygn innan symtomen kommer. 

• vara extra noga med att tvätta händerna och hålla avstånd till andra personer.  

Om ditt barn behöver söka vård ska du berätta för vårdpersonalen att barnet kan ha 

blivit utsatt för smitta av covid-19.  

 
Vid symtom på covid-19 
 
Alla som får symtom ska stanna hemma direkt.  
 
Om ditt barn får symtom rekommenderas även övriga familjemedlemmar att 
begränsa sina sociala kontakter utanför hemmet under samma tid eftersom barnet 
varit där det finns smitta. Så länge de är friska och utan symtom får de dock gå till 
skola och till jobb. Ovaccinerade vuxna i familjen bör då arbeta hemifrån om 
möjligt. 
 
Barn som är 0–5 år rekommenderas i normalfallet inte provtagning för covid-19. 
Om barnet har symtom och har varit nära någon med konstaterad smitta, men ingen 
i övriga familjen har symtom, då kan provtagning ibland behövas för att säkerställa 
diagnosen. I de fallen kan du kontakta vårdcentralen för medicinsk rådgivning.   
 
Om någon som får symtom är 6 år (från förskoleklass) eller äldre ska hen 
genomföra självprovtagning covid-19 omgående. Test hämtas då från en svart låda 
utanför vårdcentral och sjukhus och registreras på 1177.se. 
 
Personer som haft covid-19 de senaste 6 månaderna behöver inte provta sig men 
ska också stanna hemma vid symtom. 
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På 1177.se/Halland kan du läsa mer om hur länge barn ska stanna hemma vid 
symtom.  
 
De som bor tillsammans med en person som har covid-19 ska följa Information 

och förhållningsregler till hushållskontakter som finns på 

Smittskyddsläkarföreningens webbplats 

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/ 
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