
Lathund: Kan jag komma till er idag?  
  Hur mår du?  

  
  

Symtom  
Jag har symtom på COVID-19  

   

  

Sjuk i COVID-19  
Jag har fått provsvar och är 

sjuk i COVID-19.  

  

Symtom i hushållet  
Jag är fullt frisk men i mitt hushåll 

finns symtom på COVID-19   

  

COVID-19 i hushållet  
Jag är fullt frisk men någon i mitt hushåll 

har fått provsvar och är sjuk i COVID-19.  

Jag är barn i 

förskola  

Sjukanmäl dig till förskolan varje dag du stannar hemma.  
  
När du varit helt utan symtom i minst två dygn är du 
välkommen tillbaka!  
  
Om du har kvarvarande mycket lindriga symtom, 

exempelvis torrhosta eller lätt snuva, när det har gått sju 

dygn efter insjuknandet är du också välkommen tillbaka.  

Följ i första hand de förhållningsregler ni 
ska ha fått av läkare.  
  
Sjukanmäl dig till förskolan varje dag du 
stannar hemma.  
  
Tidigast efter sju dygn, varav åtminstone 

de två senaste varit symtomfria är du 

välkommen tillbaka.  

Välkommen men var noga med att följa våra 
riktlinjer!  
  
Var extra uppmärksam på symtom och tänk 

särskilt på att någon med symtom inte kan hämta 

eller lämna dig.  

Följ i första hand de förhållningsregler ni ska ha fått av läkare.   
  
Stanna hemma tills det gått sju dagar från personen lämnade 

sitt prov. Om du då är symtomfri är du välkommen tillbaka. Var 

noga med att följa våra riktlinjer!  

Jag är elev i skolan  Sjukanmäl dig till skolan varje dag du stannar hemma.  
  
Boka tid för provtagning snarast möjligt. I väntan på provsvar 
stannar du hemma.  
  
När du fått ett negativt provsvar och känner dig frisk är du 
välkommen tillbaka.  
  
Om du inte fått ta prov och har varit helt utan symtom i 
minst två dygn är du välkommen tillbaka.  
  
Om du har kvarvarande mycket lindriga symtom, 
exempelvis torrhosta eller lätt snuva, när det har gått sju 
dygn efter insjuknandet är du också välkommen tillbaka.  
  

Följ i första hand de förhållningsregler ni 
ska ha fått av läkare.  
  
Sjukanmäl dig till skolan varje dag du 
stannar hemma.  
  
Tidigast efter sju dygn, varav åtminstone 

de två senaste varit symtomfria är du 

välkommen tillbaka!  

Välkommen men var noga med att följa våra 
riktlinjer!  
  
Var extra uppmärksam på symtom och tänk 

särskilt på att någon med symtom inte kan hämta 

eller lämna dig.  

Följ i första hand de förhållningsregler ni ska ha fått av läkare.   
 

Om du är fullvaccinerad sedan minst två veckor är du 

välkommen som vanligt. 

 

Om du inte är fullvaccinerad sedan minst två veckor ska du 

stanna hemma tills det gått sju dagar från personen lämnade 

sitt prov. Om du då är symtomfri är du välkommen tillbaka. Var 

noga med att följa våra riktlinjer!  

Jag är 

vårdnadshavare  

Du kan inte hämta eller lämna barn eller besöka våra 

verksamheter.  
Följ i första hand de förhållningsregler ni 
ska ha fått av läkare.  
  
Du kan inte hämta eller lämna barn eller 

besöka våra verksamheter.  

Välkommen men var noga med att följa våra 

riktlinjer, särskilt de kring hämtning och lämning!  
Följ i första hand de förhållningsregler ni ska ha fått av läkare. 

 

Om du är fullvaccinerad sedan minst två veckor är du 

välkommen som vanligt. 
 

Om du inte är fullvaccinerad sedan minst två veckor kan du 

inte komma till våra verksamheter tills det gått sju dagar från 

att personen lämnade sitt prov. 



Jag är medarbetare  Sjukanmäl dig varje dag du stannar hemma.  
  
Boka tid för provtagning snarast möjligt. I väntan på provsvar 
stannar du hemma.  
  
När du fått ett negativt provsvar och känner dig frisk är du 
välkommen tillbaka.  
  
Om du har kvarvarande mycket lindriga symtom, 

exempelvis torrhosta eller lätt snuva, när det har gått sju 

dagar efter insjuknandet är du också välkommen tillbaka.  

Följ i första hand de förhållningsregler du 
ska ha fått av läkare.  
  
Sjukanmäl dig varje dag du stannar 
hemma.  
  
Tidigast efter sju dygn, varav åtminstone 
de två senaste varit symtomfria är du 
välkommen tillbaka.  

Välkommen men var noga med att följa våra 

riktlinjer!  
Följ i första hand de förhållningsregler ni ska ha fått av läkare.  
  
Sjukanmäl dig varje dag du stannar hemma.   
  
Om du är fullvaccinerad sedan minst två veckor är du 

välkommen som vanligt. 

 

Om du inte är fullvaccinerad sedan minst två veckor ska du 

stanna hemma tills det gått sju dagar från personen lämnade 

sitt prov. Om du då är symtomfri är du välkommen tillbaka. Var 

noga med att följa våra riktlinjer!   



 


