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Hej på er, 

 

Vi hoppas att ni alla har ett härligt sportlov och att ni är friska. 

 

Vi hade för avsikt att gå ut med nytt informationsbrev först under vecka 9, men då det har varit en del 

information från Regionen och Folkhälsomyndigheten så väljer vi att gå ut med info redan den här veckan. 

 

I tisdags (23/2) gick Region Uppsala ut med beslutade regionala rekommendationer för personer som bor och 

vistas i Uppsala län samt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.  

https://via.tt.se/data/attachments/00453/49da42d3-e2b2-43a7-a243-b4b4f8365d34.pdf 

En av rekommendationerna från FHM är enligt dokumentet att: ”Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste 

mån att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19.” Detta väckte två frågor hos 

oss: gäller det barn och ungdomar samt vad innebär ”i möjligaste mån”? Vi ställde frågorna till 

Smittskyddsenheten i Uppsala och fick då följande svar. Rekommendationen gäller inte friska barn och 

ungdomar som kan gå i förskola och skola. I möjligaste mån ”innebär att man bör följa rekommendationen om 

att vuxna stannar hemma, även de som inte har symptom. Det kan finnas förhållanden som gör att det är svårt 

eller omöjligt, ettdera kopplade till livsviktiga saker man måste göra utanför hemmet eller arbete som inte kan 

göras hemifrån och måste utföras.” Poängteras bör att så fort det finns konstaterad Covid-19 i hushållet så gäller 

andra regler för samtliga i hushållet.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-

andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/ 

 

I förra veckan skrev vi att ”…”snoriga” barn och elever är hemma symtomfria i minst 48 timmar innan återgång 

till förskola/skola.”, vilket vi fick lite synpunkter på. Här följer därför ett förtydligande så att missförstånd inte 

ska uppstå.  

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19. Vid symtom 

behöver barn i förskoleålder stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt 

utan symtom. Om sju dygn har gått sedan barnet blev sjuk och de två sista dygnen varit utan feber och att barnet 

i övrigt varit friskt, kan barnet ändå gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta 

symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt 

tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Ovanstående upprepas vid varje nytt 

infektionstillfälle. 

För barn i grundskolan rekommenderar Folkhälsomyndigheten i första hand testning vid symtom på covid-19. 

Om barnet inte testas, till exempel för att regionen där man bor har valt en annan ålder för testning, gäller samma 

rekommendationer som för förskolebarn.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-

andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/  

 

Hoppas att ni alla får en bra helg! 

 

Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 

Jonas Andrae Johansson, tf utbildningschef och verksamhetschef grundskola 
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