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Nulägesinformation angående coronapandemin till vårdnadshavare i Smedjebackens 
kommuns skolor, fritidshem och förskolor 2021-11-23 
 
Nu har vi dessvärre en ökad smittspridning igen både i Europa, Sverige och i vårt län. 
Därför har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya riktlinjer gällande provtagning från 
och med 22/11–21. Det är egentligen inget nytt utan riktlinjerna återgår till det som 
gällde tills för några veckor sedan.   
Det innebär att ALLA från 6 års ålder ska boka tid för PCR-provtagning (snabbtest 
rekommenderas inte) vid symtom som kan vara covid-19. Detta gäller oavsett 
vaccinationsstatus. Endast de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret är 
undantagna. 
Läs mer om provtagning och hur du bokar tid här: 
https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-
och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-
provsvar-om-covid-19/lamna-prov-for-covid-19/  
 
Du kan gå tillbaka till förskolan, skolan, arbetet och fritidsaktiviteterna när du testat 
negativt och blivit frisk. Du ska alltså även vid negativt provsvar stanna hemma tills du 
känner dig frisk. Om du har haft feber ska du ha varit feberfri minst ett dygn. Detta för 
att begränsa smittspridningen av covid-19 men även andra smittsamma virussjukdomar 
som RS-virus och säsongsinfluensa. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas 
kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen. 
 
Så länge bör förskolebarn stanna hemma 
Förskolebarn rekommenderas precis som vuxna att stanna hemma vid nytillkomna 
symtom på luftvägsinfektion. Det kan till exempel vara snuva, halsont, feber, hosta eller 
sjukdomskänsla. Barnet kan gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet när det blivit 
friskt och har gott allmäntillstånd. Om barnet haft feber behöver det ha varit feberfritt 
minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som 
blivit frisk en tid efter infektionen. Hur lång tid barnet behöver stanna hemma är 
individuellt. För vissa kan det vara ett par-tre dagar för andra omkring en vecka eller 
längre. Som vårdnadshavare bedömer du när ditt barn kan gå tillbaka till förskolan. 

• Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt. 

• Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller din ordinarie vårdcentral. 

• I samband med smittspårning kan andra rutiner förekomma. 
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Covidvaccination 12–15-åringar 
Majoriteten av de som tackat ja till vaccinationen har fått både dos I och II. De som 
tackat ja men av olika anledningar missat vaccinationstillfällena och de som ännu endast 
fått första dosen kommer få chansen igen under vecka 49. Berörda elever informeras 
separat om detta. Efter vecka 49 erbjuds inte covidvaccination i skolan. Region Dalarna 
har öppnat upp sin webbtidbok på 1177.se även för de som är fyllda 12 år. Det innebär 
att de som fyllt 12 efter att erbjudandet om vaccination i skolan gått ut har möjlighet 
att boka in sig på sin Vårdcentral för att vaccinera sig där.  Den möjligheten gäller 
självklart även om man ångrat sig och nu vill ha vaccination, även om man tidigare tackat 
nej.                                                                                                 
Här kan du läsa mer om det: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/lungor-
och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--
coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/boka-tid-for-vaccination-i-region-dalarna/  
 
//Ledningsgruppen för förskola/skola och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 

Arabiska 

جمة ؟ اتصل بخدمة المواطن عتر الهاتف: 0240660075هل تحتاج  ي التر
المساعدة ف   

Somaliska                                                                                                                                                                                 

Waad salaaman tahay!  Ma rabtaa in lagaa caawiyo tarjumaadda? Wac adeegga 
muwaadinka taleefoonka: 0240-660058.Mahadsanid. 

Tigrinska 

ሰላም! ድሌት ንስኺ ትርጕም ? ይኽእል ድውል ዜጋታት ኣገልግሎት  ተሌፎነይ: 

0240660058።የቀንየለይ። 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/boka-tid-for-vaccination-i-region-dalarna/
https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/boka-tid-for-vaccination-i-region-dalarna/
https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/boka-tid-for-vaccination-i-region-dalarna/

