
 

Fortsatta anpassningar och åtgärder på grund av cov-19
För hela verksamheten

• Om du som medarbetare testat positivt för cov-19 skall du informera rektor samt 
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer

• Vuxna och barn som bor med någon som inväntar testsvar på covid-19 eller är 
konstaterad smittad ska stanna hemma och undvika att träffa andra.

• Om du som vårdnadshavare har ett barn som testat positivt för cov-19 skall du 
informera ansvariga pedagoger. 

Vuxna och barn som bor med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna 
hemma och undvika att träffa andra. Folkhälsomyndigheten om du eller någon i 
familjen/hushållet har blivit sjuk Om någon ytterligare i familjen blir sjuk i symtom som 
vid covid-19, så rekommenderar vården provtagning.

Barn i ålder 0–5 år provtas enbart efter bedömning av läkare.
Barn i ålder 6–12 år provtas i Umeå kommun med stöd av vårdpersonal på 
vårdcentralerna.
Barn/ungdomar i ålder 13 år och äldre kan provtas via egentest. Elever i 
gymnasieskola och studerande på vuxenutbildningen omfattas normalt av 
förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan om de bor tillsammans med 
någon som har covid-19.
1177 Västerbotten om egenprovtagning
Stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus två extra dygn. Om sju dygn har 
gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott 
allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det 
har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva). Barn sex år och 
uppåt rekommenderas i första hand testning. Ovanstående upprepas vid varje nytt 
infektionstillfälle.

• Om du som medarbetare har erhållit information från vårdnadshavare om att barn/
elev testat positivt för cov-19 skall du informera rektor. 

• Om du som gymnasieelev eller äldre uppvisar kortvariga symtom som går över inom 
ett dygn: stanna hemma så länge du har symtom plus två extra dygn. Om du har 
symtom mer än ett dygn ska du stanna hemma minst sju dygn. Om sju dygn har gått 
sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott 
allmäntillstånd, kan du återgå till arbete eller annan verksamhet även om du har kvar 
lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva)

• Möten genomförs digitalt.
• Om du som vuxen (även gymnasieelever) ej kan hålla distans uppmanas du att bära 

munskydd.

Förskola 
• För att minska smittspridning sker all lämning och hämtning på förskolan utomhus. 

 
Skola 
Med stöd av förordning (2020:115) har huvudman fattat beslut om fortsatt partiell 
distansundervisning för klasserna 7-12 under perioden 1 februari till och med 5 mars, vecka 
5-9.
Klassföreståndarna och ämneslärarna ansvarar för att elever och vårdnadshavare löpande 
erhåller klasspecifik information.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/egenprovtagning-for-covid-19-i-vasterbotten/
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