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COVID-19 ELLER FÖRKYLD? INFORMATION TILL FÖRSKOLAN  
 

Det finns inte symtom som är särskilda för covid-19, förutom bortfall av lukt och smak. 
Symtom som har beskrivits för covid-19: 

 Barn, särskilt barn yngre än 10 år, har mildare symptom än vuxna 

men symptomen skiljer sig inte i övrigt från vuxnas. 

 Hosta och feber är vanligast.  

 Mag- och tarmsymptom är vanligare än hos vuxna. 

 

Ska barn på förskola provtas för covid-19? 
Förskolebarn med symtom på covid-19 rekommenderas stanna hemma utan testning. 
Anledningen till att små barn inte provtas är att det finns risk för traumatisering vid 
provtagning i låg ålder. Ibland kan läkare eller smittspårare bedöma att yngre barn ändå 
ska provtas. 
 
Hur länge ska barnet vara hemma? 
Barn behöver inte vara hemma vid lätta besvär som snabbt går över, till exempel 
enstaka hostningar eller rinnande näsa efter utevistelse. 
 
Barn som är sjuka/har symtom ska stanna hemma tills det varit symtomfritt i 48 timmar. 
Om endast lindriga symtom kvarstår efter en vecka kan barnet återgå till förskola och 
aktiviteter. Observera att nya symtom eller försämring av symtom gör att barnet måste 
stanna hemma igen. 
 
Barn som bor eller har bott under samma tak som en covidsjuk person under den tid hen 
har varit smittsam ska stanna hemma från förskolan i 7 dagar. Smittsamhet räknas från 
48 timmar innan en person blev sjuk i covid-19 till och med 7 dagar efter insjuknandet. 
 
Andra riktlinjer gäller för barn från förskoleklass och äldre samt vuxna. Både när det 
gäller provtagning och återgång till skola/arbete. 
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