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Enheten för smittskydd och vårdhygien

Information till föräldrar/vårdnadshavare om smittspårning vid covid-19 i
förskolor
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 förskolor, skolor och andra
arbetsplatser.
Det innebär att du som vårdnadshavare kan få ett meddelande från förskolan om att ditt barn har
varit i nära kontakt med en person som har fått covid-19. Förskolan kommer då att förmedla
information om vad du som vårdnadshavare ska tänka på för ditt barns räkning, se Information till
dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19
Då barn i förskoleåldern kan ha återkommande förkylningar och provtagning vid varje förkylning kan
upplevas obehagligt rekommenderar vi inte att förskolebarn provtas för covid -19.
Om barnet blir sjukt ska det vara hemma så länge det har symtom samt ytterligare 2 dygn utan
symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan
barnet återgå till förskolan om det gått minst 7 dagar sedan insjuknandet.
Om ett syskon i skolåldern (från förskoleklass upp till och med gymnasiet) eller en vuxen i hushållet
har eller får symtom rekommenderar vi däremot att de provtar sig för covid -19.
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 kan du hitta här, https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar-besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19-coronavirus/covid-19-coronavirus/
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