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Information till vårdnadshavare när barn ska stanna hemma från förskola/skola vid covid-19

På 1177.se/Gavleborg hittar du uppdaterad information om covid-19 och de
rekommendationer som gäller i Gävleborg.
Stanna hemma vid symtom
Barn ska stanna hemma vid symtom på covid-19. Provtagning rekommenderas från
förskoleklass. Läs mer om när du ska lämna prov för covid-19.
Barn som fått negativt provsvar
Barn som tagit prov och inte har covid-19 ska stanna hemma till dess att barnet mår tydligt
bättre och känner sig friskt och varit feberfritt i minst ett dygn.
Barn som fått positivt provsvar
Barn som har konstaterad covid-19 ska vara hemma tills allt följande gäller:




Det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjukt.
Barnet mår tydligt bättre.
Barnet har varit utan feber de två senaste dygnen.

Barnet kan fortfarande ha lätt hosta, lätt snuva eller påverkad förmåga att känna smak eller
lukt efter att hen har blivit frisk.
Barn från förskoleklass och uppåt som har symtom men inte har lämnat prov
Barn som inte har tagit prov ska stanna hemma tills något av följande gäller:




Det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjukt.
Barnet mår tydligt bättre.
Barnet har varit utan feber i minst ett dygn.

För barn upp till cirka sex år
Barn upp till cirka sex år behöver inte lämna prov. Det är viktigt att de stannar hemma om de
är sjuka, detta för att minska risken för spridning av covid-19, förkylningar, RS-virus,
influensa och andra virus.
Ett barn som får symtom ska stanna hemma tills följande gäller:



Barnet har varit utan feber i minst ett dygn.
Barnet verkar friskt och piggt, även om hen har kvar lätta symtom som hosta eller
snuva.
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Barn som bor med någon som har symtom eller väntar på provsvar
Barn utan symtom som bor med någon som har symtom eller väntar på provsvar kan gå till
förskola/skola. Var uppmärksam på om barnet får symtom.
Barn som bor med någon som har covid-19
Barn som bor med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma i sju dygn och
undvika att träffa andra. Det gäller även om barnet är utan symtom. Räkna från den dag som
personen med covid-19 lämnade provet.
Shah Jalal
Smittskyddsläkare
Region Gävleborg
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