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Förskolan, sjukdom och covid-19 
 
Aktuell information: 

www.folkhalsomyndigheten.se (Information om covid-19 på flera språk) 

www.goteborg.se/aktuelltiforskolan (Information om förskolan och covid-19, på svenska)  
 

Stanna hemma när du är sjuk 
Är du sjuk – stanna hemma. Gå inte till förskolan.  
Är ditt barn sjukt ska ditt barn stanna hemma. 
 

Lite sjuk? 
Alla ska stanna hemma även om de bara är lite sjuka, med till exempel: 

 
 

 
Hosta            Feber            Snuva            Ont i halsen     

 

   
   

Ont i huvudet      Svårt att andas        Ont i magen   

 

Sjuk = hemma → frisk 48 timmar → förskola  
 

Om ditt barn är sjukt ska ditt barn vara hemma. 

Barnet ska vara helt friskt i minst 2 dagar (48 timmar) innan  
du kan lämna på förskolan. 

Sjuk + hemma 7 dagar → lite snuva/hosta kvar → förskola 
 

Om ditt barn varit hemma i minst 7 dagar kan barnet komma till 
förskolan när det mått bra och inte haft feber på minst 2 dagar. 
Detta även om barnet har lätt hosta och lätt snuva, eller inte känner 
lukt- och smak. 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-covid-19-pa-olika-sprak/
http://www.goteborg.se/aktuelltiforskolan
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Sjuk på förskolan 
Om ditt barn blir sjuk på förskolan ringer vi till dig.  
Du måste då komma och hämta ditt barn. 

Vi måste ha ditt telefonnummer och kunna nå dig varje 
dag när ditt barn är på förskolan.  

Förskolans personal eller rektor bestämmer om barnet får 
vara på förskolan eller inte. 

Personal kan ta på sig visir för att skydda sig mot smitta när barn blir sjuka. 

 
Om någon nära barnet har covid-19 → hemma 7 dagar  

• En person som har fått covid-19 får veta av sjukvården hur de ska göra för att 
inte smitta andra.  

• Alla som bor tillsammans med den som är sjuk ska följa vad sjukvården säger, 
för att inte smitta andra. 

• Barn ska stanna hemma från förskolan i 7 dagar från provtagningen. 
 

Har ditt barn allergi? 
Allergi eller sjuk – svårt att veta. Om du inte vet säkert, gör så här: 

• Ditt barn stannar hemma om det har lite snuva, lite hosta eller lite ont i halsen.  
• Ge medicin för allergi som du brukar. 
• Om barnet snabbt blir bättre av medicinen kan barnet gå till förskolan.  
• Om barnet får fler symtom eller feber ska barnet stanna hemma. 

 

Tack! 
• Tack för att du är hemma när du är sjuk. 
• Tack för att ditt barn är hemma när barnet är sjukt. 
• Du hjälper till att minska smittan! 
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