
Bra a% veta om du eller någon i hushållet blir sjuk 

Om du har symtom som vid covid-19 
• Stanna hemma och ta prov enligt rekommenda:onerna för vuxna och barn. 

Om någon i hushållet har symtom på covid-19 och väntar på provsvar 
• Var extra noga med aC tvä$a händerna och aC hålla avstånd. 
• Undvik aC träffa andra människor. Arbeta hemifrån om det går. 
• Var uppmärksam på om du får några symtom. 
• Friska barn :ll vårdnadshavare och/eller andra i hushållet som inväntar provsvar får 

gå :ll förskola och skola, men region VästerboCen rekommenderar aC om du har 
möjlighet så låt även syskon stanna hemma i väntan på provsvar. 

Om du eller någon i hushållet har bekräJad covid-19 
• Alla som har konstaterad covid-19 omfaCas av förhållningsregler och ska stanna 

hemma. 
• Om någon som du bor med har konstaterad covid-19 så omfaCas du av 

förhållningsregler för hushållskontakter, ska stanna hemma och provta dig dag 5 eJer 
den sjukes provtagningsdatum. 

• Den som fåC sin första vaccindos för mer än 3 veckor sedan är undantagen från 
förhållningsregler som hushållskontakt men rekommenderas ändå provtagning dag 5 
eJer den sjukes provtagningsdatum. 

Du som bor med någon som har covid-19 - 1177 Vårdguiden 

Hur länge barn i förskola och grundskola bör stanna hemma om man inte tagit test 

▪ Stanna hemma :lls barnet är helt symtomfriC plus två extra dygn. 

▪ Om sju dygn har gåC sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och 
med goC allmän:llstånd, kan barnet återgå :ll förskola och annan skolverksamhet 
även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis läC hosta eller läC snuva). Barn sex 
år och uppåt rekommenderas i första hand testning. 

Ovanstående upprepas vid varje nyC infek:ons:llfälle. 

Folkhälsomyndigheten om hur länge bör jag stanna hemma 

1177 om egenprovtagning i VästerboCen 

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/du-som-bor-med-nagon-som-har-covid19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/
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/

	Bra att veta om du eller någon i hushållet blir sjuk
	Om du har symtom som vid covid-19
	Om någon i hushållet har symtom på covid-19 och väntar på provsvar
	Om du eller någon i hushållet har bekräftad covid-19
	Hur länge barn i förskola och grundskola bör stanna hemma om man inte tagit test


