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Testning av barn med covid-19 symtom
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass upp till och med
gymnasiet testas om de har symtom som tyder på covid-19. På så vis kan barnen
snabbare gå tillbaka till skolan om de får ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i
övrigt tillåter det.
Har barn haft symtom på covid-19 i minst 24 timmar kan du boka tid för kostnadsfri
provtagning för barn, från och med förskoleklass
Vid negativt provsvar
Om testet visar att barnet inte har covid-19 kan barnet gå tillbaka till skolan så snart hen
känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber. Vid behov av sjukvårdsrådgivning
kontaktas 1177 eller sjukvården.
Vid positivt provsvar
Om testet visar att barnet har covid-19 behöver barnet stanna hemma minst sju dagar
efter hen blev sjuk. Dessutom ska barnet ha varit utan feber och visa allmän förbättring i
två dygn. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt
snuva, kan barnet återgå till skola om det gått sju dagar sedan barnet blev sjuk. Vid
behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården. Barn och vårdnadshavare
får information av sjukvården om förhållningsregler enligt regionala
smittspårningsrutiner.
Mer information om provtagning av barn i skolålder finns på Folkhälsomyndighetens
sida.

Närhälsan Tranemo: Boka tid på 0325–472 10
Tranehälsan Tranemo: Boka tid på 0325-134 00
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Det är viktigt att du som vårdnadshavare pratar med ditt barn om att det fortfarande är
viktigt att vi alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.



Håll avstånd - det betyder exempelvis att du inte ska krama din kompis



Tvätta händerna - det betyder att du ska tvätta dina händer ofta och noggrant,
minst 20 sekunder och se till att du når hela handen, alla fingrar och
handlederna.
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Förkylningssymptom? Stanna hemma! Detta gäller även vid minsta
förkylningssymptom. Om du måste hosta eller nysa, se till att alltid göra det i
armvecket. Kom ihåg att detta är förkylningssymptom, och betyder att du ska
stanna hemma.



Undvik trängsel och håll avstånd, även på bussen. Har du som vårdnadshavare
möjlighet att själv köra ditt barn till och från skolan så underlättar det för de som
måste åka skolskjuts som då kan sitta med lite större avstånd i bussarna.



4 tips för att må bra under den här tiden gör saker du gillar, och som gör dig
glad. Gå ut och rör på dig och fyll på med bra energi, behåll dina vanliga rutiner
och håll kontakten med kompis och släktingar.

4 (4)

