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Smittskyddsläkaren

2021-04-06

Information till föräldrar/vårdnadshavare med barn på
förskola/skola där fall av covid-19 har konstaterats
Covid-19 är en virusinfektion som funnits i Sverige sedan början av år 2020. Vi har en
utbredd smittspridning av covid-19 som både vuxna och drabbar barn. Symtom är vanligen
hosta, halsont, snuva och ibland också feber. Barn får vanligen en lindrigare sjukdom än
vuxna.
Granbergsskolan
En person (barn eller vuxen) på förskola/skola/klassen …………………….…………
har
insjuknat i covid-19. Infektionen har verifierats med ett test.

Smittskydd rekommenderar provtagning av alla personer med symtom på covid-19. Denna
rekommendation gäller i första hand barn i förskoleklass, årskurs 1-9 samt i gymnasieskolan.
Förskolebarn kan behöva provtas för att möjliggöra snabbare återgång till förskola.
Varje person som smittats med covid-19 ska vara hemma under minst 7 dagar efter att
symtomen började och dessutom ha varit feberfri i minst 2 dagar.
Barn som har ett negativt provresultat, kan återgå till förskolan/skolan när allmäntillståndet
tillåter, vanligtvis tidigare än efter en vecka, förutsatt att ingen annan i hushållet har covid-19.
Provtagning
När ert barn ska ta prov för covid-19 gör enligt följande:
Boka tid via 1177.se eller telefon 026-15 03 00.
Ni får tid för utlämnande av provtagningskit för egenprovtagning vid något av regionens
provtagningsställen.
Provet ska tas när det har gått minst 24 timmar efter första symtom och helst inom 5
dygn. När provet är taget lämnas det åter till provtagningsstället.
Provsvar får du efter 1-2 dagar via 1177.se eller via telefon 026-15 03 00 (vardagar).
Kontakt
Om barnet blir sämre eller om ni som föräldrar har frågor är ni välkomna att i första hand
kontakta din hälsocentral eller ringa 1177. Ta gärna med detta brev till hälsocentralen.
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