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Till elever (och vårdnadshavare) i förskola, grundskola och gymnasium 

Nytt covid-19: Provtagning och hur länge stanna hemma 

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer kring provtagning och 

hur länge man behöver stanna hemma.  

Följande gäller nu för dig som är elev eller går på förskola: 

Viktigast fortfarande: Stanna alltid hemma när du blir förkyld eller får andra 

symtom på covid-19. Tvätta händerna ofta och noga. 

Elever från förskoleklass och äldre med symtom på covid-19: 

• genomför Självprovtagning covid-19 omgående. Hämta test (PCR) i svart 

låda utanför vårdcentral eller sjukhus. Läs mer om platser och öppettider på 

www.1177.se/Halland. 

Har du tagit ett snabbtest som visar covid-19 (positivt provsvar) så ska du betrakta 

dig som att du har covid-19 och följa de regler som gäller för covid-19.  

Men har du symtom och får negativt på snabbtest (antigentest) kan det aldrig 

utesluta covid-19. Det kan bara ett PCR-test göra. Är provsvaret från 

självprovtagningen försenat, eller du inte tagit PCR-test, kan du gå tillbaka till skolan 

när du varit hemma i minst 5 dagar, varit feberfri i minst 2 dagar och mår väsentligt 

bättre. 

Har du haft covid-19 de senaste tre månader behöver du inte provta dig men stanna 

hemma tills du blir frisk.  

Vuxna som kan jobba hemifrån ska inte längre genomföra provtagning utan bara 

fortsätta vara hemma vid symtom. 

Du som har covid-19 eller du som är sjuk men inte vet om det är covid-19 

Du ska stanna hemma om du  

• har covid-19 (positivt provsvar efter antigentest, sk snabbtest, gäller också) 

• är förkyld eller sjuk och inte har testat dig  

• inte har fått provsvar. 

Du kan gå till skolan när: 

• det har gått minst 5 dagar sedan du blev sjuk, du mår bra och har varit utan 

feber de två senaste dagarna. 

http://www.1177.se/Halland
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Vissa symtom kan sedan ändå finnas kvar fast du inte smittar längre, till exempel lätt 

hosta eller lätt snuva.  

 

Barn på förskolan 

Barn som går i förskolan och blir förkylda eller får andra symtom på covid-19 ska, 

som tidigare, vara hemma tills de är friska och varit feberfria minst en dag. De ska 

inte genomföra provtagning.  

Du som bor med någon som har covid-19  

Du som bor tillsammans med någon som har covid-19, sk hushållskontakt, ska stanna 

hemma i 5 dagar. Räkna från den dag som den smittade personen blev sjuk. Stanna 

hemma även om du är frisk. 

Du kan behöva stanna hemma längre eller vid upprepade tillfällen om fler i familjen 

får covid-19.  

Du som har haft covid-19 de senaste 3 månaderna eller är vaccinerade med 3 doser 

behöver inte vara hemma så länge du inte har symtom. Men du ska helt undvika 

fritidsaktiviteter och annat socialt umgänge utanför hemmet och skolan. 

När många i klassen är smittade 

Om du skickats hem för att många i din klass är sjuka ska du också undvika 

fritidsaktiviteter, umgås med kompisar och andra sociala aktiviteter under samma 

tid. 

 

 


