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Knivsta 2020-08-28 

 

Hej på er, 

 

Nu har ytterligare en vecka gått. 

 

Det börjar i olika sammanhang pratas och skrivas om att elever och personal som har testats negativt för Corona 

ska kunna återvända till skola och jobb även om man har lindriga symtom på sjukdom. Vi tycker att det är 

problematiskt då vi ser en stor svårighet i att hålla ordning på vilka som får vara i skolan/på jobbet med lindriga 

symtom och vilka som inte får vara det. Vi hoppas och tycker att rekommendationerna fortsatt ska vara att man 

som barn, elev och personal ska vara hemma vid lindriga symtom och vara symtomfri i 48 timmar innan man 

återgår till förskola, skola eller jobb. Detta då vi har barn, elever och personal som själva tillhör riskgruppen eller 

har nära anhöriga som gör det. Skolplikten medför ju att alla elever ska vara i skolan och kan således inte välja 

bort att vara här, även om det skulle dyka upp personer med lindriga symtom. Folkhälsomyndigheten har 

dessutom inte kommit med några nya rekommendationer i frågan. Vi följer myndighetens kommunikation hela 

tiden och kommer självklart att revidera våra rutiner om vi får nya rekommendationer. 

 

Från Region Uppsala har vi fått följande information: 

Hjälp till att stoppa smittan – testa ditt barn för covid-19 vid symtom 

Nu kan barn från årskurs 4 och uppåt testas för att se om de har en pågående covid-19-infektion.  

Provet är gratis och görs vid Kungsgärdets vårdcentral i Uppsala, Husläkarcentrum i Enköping och vårdcentrum 

i Östhammar och Tierp. 

Du som vårdnadshavare bokar tid åt ditt barn genom att gå in på 1177.se. Du behöver ha e-legitimation. Om du 

inte har e-legitimation kan du kontakta din vårdcentral för att få hjälp att boka.  

 Om testet visar att barnet har covid-19 ska barnet stanna hemma. Du kommer att bli 

kontaktad av vårdpersonal som ger instruktioner. 

 Om testet visar att barnet inte har covid-19 och barnet är sjukt ska barnet stanna hemma tills 

det har tillfrisknat, som vid all sjukdom. 

Smittskyddsläkaren i Region Uppsala rekommenderar att alla från årskurs 4 och äldre testas om de har symtom 

som skulle kunna bero på covid-19, som förkylning, hosta, feber och ont i halsen. Det är viktigt för att kunna 

upptäcka fall tidigt och sätta stopp för att smittan sprids till andra. 

 

Här kan du boka tid för provtagning för covid-19. 

https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-

och-luftror/om-covid-19--coronavirus/boka-tid-for-provtagning-for-covid-19-i-uppsala-lan/boka-tid-for-

provtagning-covid-19-pcr-prov/ 

 

 

Hoppas att ni alla får en bra helg! 

 

 

Hans Åhnberg, skolchef 

Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 

Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola 
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