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Covid-19 i förskola och skola efter den 9 februari 2022 

 

De flesta åtgärder relaterat till covid-19 i förskola och skola togs bort 9 februari 2021. Detta 

eftersom vaccinationstäckningen är hög och omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom 

jämfört med tidigare varianter. Dock är inte pandemin över och smittspridningen är fortsatt hög.  

 

Sammanfattningsvis gäller detta i förskola och skola (observera att det är andra 

rekommendationer för vård och äldreomsorg): 

 

 Stanna hemma från förskola, skola och arbete samt fritidsaktiviteter om du har symtom 

som kan vara covid-19. Gäller oavsett om du är vaccinerad eller ej eller om du nyligen har 

haft covid-19. 

 Allmänheten ska INTE lämna prov. 

 Återgå till förskola, skola och arbete samt fritidsaktiviteter när du är frisk och har ett gott 

allmäntillstånd. 

 Friska personer som har någon hemma som är sjuk behöver inte stanna hemma. Ska inte 

heller lämna prov. 

 Förskolan och skolan har inte längre något ansvar att informera eller vara behjälpliga vid 

smittspårning kring kända fall av covid-19. 

Stanna hemma vid symtom 

 

 Vaccinera dig! Personer över 12 år rekommenderas vaccination mot covid-19. Boka tid 

på 1177.se.  

Boka tid för vaccination mot covid-19 

 

 Närundervisning är huvudprincipen. Fjärr- eller distansundervisning kan fortsatt, under en 

kortare tid, vara nödvändig i situationer där undervisning annars inte blir av. Exempelvis 

om en stor andel personal eller elever inte är på plats på grund av symtom som kan bero 

på covid-19. Skolans huvudman fattar beslut om detta och behöver inte samråda med 

smittskyddsenheten. 

Skolverket 

 

 Verksamheter inom förskola och skola har ett generellt ansvar för att motverka spridning 

av smittsamma sjukdomar till exempel genom förebyggande åtgärder. Arbetet ska ses 

utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv.  

Information till förskola och skola Folkhälsomyndigheten 

Information till arbetsgivare Folkhälsomyndigheten 

Tillsynsvägledning hälsa Folkhälsomyndigheten 

Arbetsmiljöverket 

mailto:smittskydd.dalarna@ltdalarna.se
http://www.regiondalarna.se/smittskydd
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/stanna-hemma-om-du-ar-sjuk-med-symtom-pa-covid-19/
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.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/restriktioner-forsvinner-men-tillfalliga-forordningen-ar-kvar
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arbetsgivare/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/att-tanka-pa-vid-atergang-till-skola/

