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Information covid 19, Hörby kommuns skolor och fritidshem 

För att minska risken för smittspridning ska elever, vårdnadshavare och personal vara uppmärksamma på 
symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående 
och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.  
Verksamheten kommer att anpassas i den grad det är möjligt för att minska smittspridning. Ett led i detta 
är att skolor och fritidshem i så stor utsträckning som möjligt bedriver undervisning utomhus.  
 
Om elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då 
elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills 
vårdnadshavare anländer. 
 
Testning för pågående Covid 19 – elever från F-klass och uppåt 
Enligt Folkhälsomyndigheten rekommenderar man testning av elever från förskoleklass för att vid 
negativt provsvar möjliggöra tidigare återgång till skolan, se mer information: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 
 
Även på Region Skånes hemsida finns information gällande covid 19 och provtagning: 
https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/varden-i-skane/samlad-information-om-coronaviruset-i-
region-skane/provtagning-for-covid-19-i-skane/provtagning-for-dig-som-ar-sjuk/” 
 

 Vid negativt provsvar: Återgång till skola kan ske när eleven är feberfri och allmäntillståndet 
tillåter. 

 Vid positivt provsvar: Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Eleven behöver stanna 
hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter 
symtomdebut. I de fall eleven har kvarvarande lindriga symtom, ex torrhosta och lätt snuva, kan 
eleven återgå till skolan om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. 

 
Om inget prov tagits  
Elever behöver stanna hemma så länge de har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. I de fall 
eleven har kvarvarande lindriga symtom, ex torrhosta och lätt snuva, kan eleven återgå till skola om det 
gått 7 dagar sedan insjuknandet. 
 
Allmänna råd och personligt ansvar 
Elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till grundskola, fritidshem eller 
gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom 
hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola. 
 
Elevers frånvaro anmäls av vårdnadshavare via Schoolsoft, som vanligt! 
 
En allmänt förebyggande åtgärd mot covid – 19 är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att 
undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit 
kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i 
en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer. 
 
Vid frågor om Covid-19. 
Vid oro och frågor från elever och vårdnadshavare om en specifik skolas situation hänvisas ni till de 
ordinarie kontaktvägarna till förskolan eller skolan. 
För att ställa frågor om covid-19 kan man också ringa till det nationella informationsnumret 113 13      
Mer information finner ni på www.hörby.se  
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