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Information från Smittskydd till dig som vårdnadshavare till barn i skola 

 
Covid-19: Förmodat läge i höst och vad du behöver göra  
Spridningen av det virus som orsakar covid-19 har under sommaren 
legat på en låg nivå. Enligt Folkhälsomyndighetens scenarier ser man nu 
åter en risk för ökad smittspridning under hösten och vintern. I miljöer 
där många ovaccinerade grupper vistas samtidigt, såsom i skola, är det 
därför viktigt att alla hjälps åt för att begränsa smittspridning.  
 
Stanna hemma vid symtom och fortsätt att följa de allmänna råden 
Smittskyddsläkaren vill påminna om vikten av att fortsätta följa 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. Ditt barn bör till 
exempel stanna hemma vid symtom och testa sig för covid-19, även om barnet bara är 
lite sjuk, samt tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten. 
 
Vaccinera er mot covid-19 
Ungdomar som är födda 2005 eller tidigare rekommenderas vaccination mot covid-19. 
Läs mer på 1177.se. 
 
Testa barn och unga i skolålder för covid-19  
Testning vid symtom och smittspårning runt konstaterade fall i skolmiljön är viktigt för 
att förhindra utbrott. Om någon eller några i en skolklass bekräftas ha covid-19 kan det, 
via smittspårning, bli aktuellt för hela klassen att testa sig. Då kommer du att få mer 
information via skolan. Du som vårdnadshavare ansvarar för testning av ditt barn. 
 
Skaffa e-legitimation för snabb och enkel testning  
För smidigast testning och snabbast möjliga tid till provsvar är det viktigt att du, och 
ditt barn om hen är över 13 år, har e-legitimation (bankID eller Freja eID Plus). Skaffa 
det redan nu om ni inte har det! 
 
Region Örebro län erbjuder vuxna och barn från förskoleklass att snabbt och enkelt 
testa sig själva för covid-19. E-legitimation behövs för att registrera ett test på 1177.se. 
Du registrerar test som ombud för barn till och med 12 år. Barn från 13 år behöver 
egen e-legitimation för att registrera sitt test. Test kan hämtas och lämnas i låda utanför 
varje vårdcentral och vissa fall tillhandahållas via skolan i samband med smittspårning.  
 
Saknas e-legitimation går det att ringa och boka tid för testning på mottagning. Observera att 
denna testprocedur totalt sett tar längre tid innan ni får provsvar. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/
https://www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19-region-orebro-lan/#section-138725
https://www.1177.se/Orebrolan/inloggning
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https://www.1177.se/Orebrolan/covidtest-orebrolan
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