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Version: 2022-01-12 

Till vårdnadshavare med barn på låg- och mellanstadiet 

Information om fall av covid-19 på skolan  

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

har covid-19 och ditt barn kan ha blivit utsatt för smitta. Elever som utsatts 

för smitta kan fortsätta gå till skolan som vanligt så länge de är friska och 

utan symtom. Om annat gäller för ditt barns klass kommer det meddelas av 

klasslärare eller rektor.  

Uppmana ditt barn att 

• känna efter och stanna hemma vid minsta symtom på förkylning eller annat 
symtom på covid-19.  

• vid symtom omgående genomföra självprovtagning covid-19, gäller även 
vaccinerade. Test finns att hämta från en svart låda utanför alla vårdcentraler 
och sjukhus. Självtest covid-19 (PCR) från självprovtagningen måste 
registreras via 1177.se. För att kunna göra det krävs att barnet eller du, om 
barnet är under 13 år, har BankID (bankens Mobilt SäkerhetsID räcker inte), 
Freja eID Plus eller annan e-legitimation. 

Om barnet inte har e-legitimation finns drop-in provtagning covid-19 på en 
plats per kommun alla vardagar. Läs mer på 1177.se/Halland på sidan om 
Självprovtagning covid-19 för att se exakt plats och öppettider. Du behöver 
inte boka tid. 

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.  

Om barnet haft covid-19 senaste 6 månaderna behövs ingen provtagning. 

• 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.  

Barn från 13 år som är ovaccinerade eller bara fått en dos 

Om du vet eller misstänker att ditt barn som är 13 år eller äldre har varit i nära 

kontakt med smittad person (närmare än 2 meter i sammanlagt mer än 15 minuter 

under samma dag, speciellt inomhus under tiden personen haft symtom eller 48 

timmar innan) bör barnet genomföra provtagning även om det inte har symtom. 

Tänk på att även om provsvaret inte skulle visa på covid-19 (negativt provsvar) så 

ska ni vara extra uppmärksamma på minsta symtom och då genomföra 

självprovtagning igen. Inkubationstiden är 2–14 dagar för covid-19 vilket innebär att 

man under den tiden fortfarande kan bli sjuk. 
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Friska vaccinerade personer (2 doser för minst 2 veckor sedan) behöver inte 
genomföra provtagning. Inte heller de som haft covid-19 de senaste 6 månaderna. 

 
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 Smittskyddsläkar-

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

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

