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Grundskoleförvaltningen håller skolorna 
öppna 
Vi på grundskoleförvaltningen gör allt vi kan för att skolan ska fortsätta som vanligt.  

Skolan är viktig för ditt barn, så att han eller hon får sin undervisning.  

 

Det här säger grundskoleförvaltningen 
Ditt barn ska gå till skolan om han eller hon är frisk.  

Ditt barn ska vara hemma om han eller hon är sjuk.  

Ditt barn ska vara hemma även om han eller hon till exempel har lite ont i halsen eller 
snuva. 

 

Om ditt barn är sjuk mindre än 24 timmar 
Ditt barn ska alltid vara hemma om han eller hon är sjuk.  

Men om det har gått mindre än 24 timmar tills ditt barn mår bra igen kan han eller hon gå 
till skolan igen som vanligt. 

Om ditt barn är sjuk mindre än 24 timmar behöver du inte låta ditt barn göra ett test för 
covid-19. 

 

Om ditt barn är sjuk mer än 24 timmar 
Ditt barn ska alltid vara hemma om han eller hon är sjuk.  

Om det har gått mer än 24 timmar och ditt barn fortfarande är sjuk ska ditt barn fortsätta 
vara hemma från skolan.  

Om det har gått mer än 24 timmar och ditt barn fortfarande är sjuk behöver ditt barn ta ett 
test för att se om det är covid-19. 

Ta kontakt med din vårdcentral för att få hjälp med att testa om ditt barn har covid-19.  

Ditt barn ska stanna hemma tills svaret på testet för covid-19 har kommit.  

Om ditt barn har covid-19 ska du berätta det för rektorn på ditt barns skola. Det är viktigt 
att du gör detta. 

Ditt barn får gå i skolan igen när han eller hon har varit helt frisk i två dagar, och minst 
sju dagar från den första dagen ditt barn blev sjuk. 
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Det här kan du och ditt barn göra för att minska smitta  

Hålla avstånd till andra.  

Tvätta händerna ofta.  

Hosta och nysa i armvecket.  

Undvika att åka på onödiga resor.  

Stanna hemma om ni är sjuka.   

 

Läs det här om du har frågor 
Har du frågor om covid-19 kan du ringa till SOS-alarms nummer för att få svar: 113 13 

Har du frågor om covid-19 kan du också ta kontakt med din vårdcentral.  

Om du vill veta mer om vad skolan gör kan du söka på goteborg.se/covid19grundskola. 
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