
Detta gäller om du eller ditt barn blivit smittad av 
coronavirus eller har liknande symtom! 

COVID-19 
Information från Mimergården  

—  Stanna hemma om ni har symptom. 

—  Vid bekräftad covid-19 smitta gäller Region Jämtland/   
 Härjedalens instruktioner om karantän. 

—  Skolbarn med symtom för covid-19 bör boka tid för    
 provtagning av Covid-19. 

Barnet kan återgå till verksamheten: 

1) Efter 7 dygn om dygn 6-7 varit friska (ingen feber eller allmänpåverkan). 
Kvarvarande besvär som torrhosta, rinnsnuva och nedsatt lukt och smak är ok. 

2)  Tidigare än 7 dygn om de senaste 48h varit helt symptomfria. Med andra ord 
INGEN torrhosta, rinnsnuva eller nedsatt lukt eller smak.  

Kom ihåg att barnet ska orka delta i verksamhetens 
ordinarie aktiviteter.  

Personer med symptom får inte lämna/hämta barn i 
verksamheten.
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Om någon du bor med får covid-19 behöver även du stanna hemma.  

Gör så här: 
• Stanna hemma i sju dagar räknat från den dag då personen i ditt hushåll tog 

sitt prov. Det gäller både dig som är vaccinerad och dig som ovaccinerad och 
även om du inte har symtom.  

• Även barn som inte börjat förskoleklass behöver stanna hemma. 
• Testa dig så snart som möjligt om du har symtom. 
• Testa dig efter fem dagar om du inte har symtom. De fem dagarna räknas från 

den dag då personen i ditt hushåll testade positivt. Barn som ännu inte börjat 
förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma. 

• Om provsvaret är negativt och du inte fått symtom kan du gå tillbaka till dina 
dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen ditt hushåll testade positivt. 
Fortsätt vara vaksam på nytillkomna symtom. 

Personer som haft konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna behöver inte 
testa sig eller stanna hemma om någon de bor med får covid-19. De behöver 
däremot stanna hemma om de får nytillkomna symtom. 

Stanna hemma om någon i ditt hushåll får covid-19

COVID-19 
Ny rekommendation från FHM från 24/11 
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