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Enheten för smittskydd och vårdhygien

Information till föräldrar/vårdnadshavare om smittspårning vid covid-19 i
skolor
Under pandemin har vi i Sverige från mitten av mars bedrivit smittspårning kring covid-19-fall i
hushållen samt inom vård och omsorg.
Vi utvidgar nu smittspårningen till att även omfatta exempelvis skolor och andra arbetsplatser.
Det innebär att om en elev, lärare eller annan skolpersonal med positivt provsvar för covid -19 har
varit i skolan under smittsam fas, det vill säga 24 timmar innan personen började känna sig sjuk fram
till den tidpunkt personen senast var i skolan, ska de personer som kan ha utsatts för smittrisk
informeras om detta. Det är inte säkert att de blivit smittade eller kommer att bli sjuka, men de
behöver informeras om att de varit i kontakt med eller i närheten av en person med covid-19.
Om en elev blir positiv för covid-19 och har varit i skolan under smittsam fas kommer eleven (eller
elevens vårdnadshavare) att uppmanas att kontakta dem i skolan som eleven har träffat inom 2
meters avstånd under minst 15 minuter. I skolan träffar eleven många personer och det är då
lämpligt att skolan hjälper till med att informera dessa. Eleven/vårdnadshavaren meddelar
informationen om vilka eleven träffat till skolan enligt skolans upprättade rutin för detta. Skolan
kommer sedan att skicka ut information till berörda elever och personal.
Det råder sekretess vid smittspårning och de som kontaktas utifrån att de utsatts för smittrisk har
ingen rätt att få veta vem det är som har covid-19. Om personen som har covid-19 givit sin tillåtelse
är det däremot ok att informera andra om detta.
Mer information om covid-19 och smittspårning finns på 1177.se, bland annat
Om du eller någon du varit i nära kontakt med har bekräftad covid-19 där det finns länkar till
•

Information till dig med bekräftad covid-19

•

Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19

•

Information om smittspårning vid covid-19 på skolor, arbetsplatser och i föreningslivet

Om ett barn provtas för covid -19 gäller följande för återgång till skolan
•
•

Vid negativt provsvar kan barnet återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter.
Vid positivt provsvar ska barnet vara hemma minst 2 dygn med feberfrihet och allmän
förbättring, samt att det gått minst 7 dagar sedan insjuknandet.

Om ett barn med symtom som vid covid -19 inte provtas, ska barnet vara hemma så länge barnet har
symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom.
Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå
till skolan om det gått minst 7 dagar sedan insjuknandet.
Med vänliga hälsningar
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